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สารจากคณะกรรมการ 

                                 
 

เรยีน  ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยยงัคงชะลอตวัจากปจัจยัภายในและภายนอกประเทศ ภยัแล้ง รวมถึงผลกระทบจากนโยบาย

การคา้ของแต่ละประเทศในเศรษฐกิจโลก ส าหรบับรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ไดม้กีาร
ลงทุนเปิดโรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นที่มณฑลเจยีงซู ประเทศจนีในช่วงปลายปี 2561 และเริม่มกีารผลิตและมยีอดขาย
ในช่วงครึ่งปีหลงั ซึ่งท าใหใ้นปีที่ผ่านมา บรษิทัย่อยที่ประเทศจนีมภีาระค่าใช้จ่ายในการพฒันาผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่การทดสอบและลอง
ตวัอยา่งเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการผลติ 
 

ในส่วนของกจิการในประเทศไทยส าหรบักลุ่มสนิคา้ชิ้นส่วนยานยนต์และงานพ่นส ีมทีศิทางการขยายตวัได้ด ีโดยเฉพาะ
ช่วงครึง่ปีหลงัต่อเน่ืองไปถงึปีหน้า  โดยไดม้กีารขยายการลงทุนเพิม่เติมในส่วนของโรงพ่นสขีนาดกลางและอาคารคลงัสนิค้าเพื่อ
รองรบังานทีก่ าลงัจะเขา้มา ทัง้น้ี ไดเ้ริม่ทยอยขายงานนิวโมเดลของชิน้สว่นยานยนต์ต่อเน่ืองตลอดทัง้ปีจนถงึกลางปีหน้า  
 

ในส่วนกลุ่มสินค้าบรรจุภณัฑ์พลาสติก อตัราการเติบโตของบรษิทัยงัทรงตวั เน่ืองจากตลาดบรรจุภณัฑ์น ้ ามนัหล่อลื่นมี
ภาวะตลาดหดตวั แต่ยงัมรีายไดช้ดเชยจากการออกผลติภณัฑใ์หม่ของกลุ่มบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้วไดห้ลายรายการ อย่างไรกด็ ี
มปีจัจยัลบในส่วนของบรรจุภณัฑน์ ้ายาเคม ีที่ลูกคา้ไดร้บัผลกระทบจากการรณรงคล์ดการใช้สารพาราควอตจนท าใหลู้กคา้บางราย
ยกเลกิการจ าหน่ายผลติภณัฑด์งักล่าว รวมถงึปจัจยัดา้นราคาสนิคา้การเกษตรที่ตกต ่า การส่งออกที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัส่งผลใหก้ารเตบิโต
ของบรรจภุณัฑน์ ้ายาเคมแีละกลุ่มสนิคา้บรรจภุณัฑอ์ุปโภคบรโิภคยงัทรงตวั   

 
ทัง้น้ี คณะกรรมการ พนกังานและผูบ้รหิารของบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มคีวามตัง้ใจที่

จะบริหารและควบคุมต้นทุนการผลิตบนภาวะความผนัผวนของตลาด และมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันากระบวนการผลิต รกัษา
ความสามารถในการแข่งขนั  รวมถงึการขยายตลาด ควบคู่ไปกบัการเพิม่ก าลงัการผลติ เพื่อเพิม่อตัราการเตบิโตทัง้ในส่วนของกลุ่ม
บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ และชิน้สว่นยานยนต ์ตลอดจนการพจิารณาถงึความเสีย่งของการลงทุนเพื่อใหแ้ผนกลยุทธข์องบรษิทับรรลุตาม
เป้าหมาย โดยใชห้ลกัความระมดัระวงั การศกึษาผลตอบแทน วเิคราะหถ์งึองคป์ระกอบความเสีย่งอย่างรอบคอบในทุกๆดา้น ในส่วน
ของช่องทางการจดัหาเงนิทุน บรษิทัมกีารรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัสถาบนัการเงนิ และแหล่งเงนิทุนต่างๆ เพื่อรองรบัการขยายตวัใน
อนาคต โดยในปีที่ผ่านมา บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มกีารขยายตวัของรายไดร้วม รอ้ยละ 5.66 และมผีลก าไรรวมที่ 63.33  ล้านบาท 
โดยมอีตัราก าไรสทุธอิยูท่ีร่อ้ยละ 2.01   
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ในปี 2563 ถงึแมจ้ะมปีจัจยัลบจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการ
หดตวัของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ของบรษิทัทัง้ในส่วนของบรรจุภณัฑ์และ
ชิน้สว่นยานยนตท์ัง้ในประเทศไทยและประเทศจนี  ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรวมถงึคณะผู้บรหิาร
ได้มกีารตดิตามสถานการณ์ แนวโน้มของยอดขายอย่างใกล้ชิด รวมถงึการพจิารณาแผนบรหิารความเสีย่งเพื่อปรบัต้นทุนและการ
ลงทุนให้เหมาะสมและระมดัระวงัยิง่ขึ้น เพื่อให้สามารถรกัษาผลประกอบการให้เป็นบวกและใหม้กีารรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆเพื่อใหธ้รุกจิสามารถด าเนินงานอยา่งต่อเน่ืองได ้

  
คณะกรรมการบรษิทั และคณะผู้บรหิารพร้อมด้วยพนักงานของบรษิทัทุกท่าน พวกเรามคีวามภาคภูมใิจในการท างาน 

พรอ้มที่จะมุ่งม ัน่แสวงหาผลประโยชน์สูงสุดใหก้บับรษิทั ตลอดจนด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม 
มุ่งม ัน่ในการพฒันาองค์กรอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการบรษิทัขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกคา้ พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
รวมถึงสถาบนัการเงนิ ที่สนับสนุนการด าเนินงานของบรษิทั ด้วยดมีาตลอด และขอให้เชื่อมัน่ว่าบรษิทัจะสานต่อความมุ่งมัน่และ
ทุ่มเทในการด าเนินธุรกจิอย่างรอบคอบ รดักุม โปร่งใส ยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ บรรษทัภิบาล และการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย และเป็นองคก์รทีเ่จรญิกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ือง 

 
 
 
 

 

 

 . 

 

(นายสาธติ  เหมมณฑารพ) (ดร.ด าร ิ สุโขธนงั) (นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ) 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

เรียน ผูถื้อหุ้น บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการของ บรษิทั 
ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการ
อสิระ จ านวน 3 ท่าน มรีายนาม ดงัต่อไปน้ี 
1. นางสาวจรญัญา แสงสุขด ี ประธานกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการ 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการ 

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กจิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ไดป้ฏบิตัิ
หน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรและตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัอย่างเป็นอิสระ โดยไม่มีข้อจ ากัดในการ
ไดร้บัขอ้มลูเพื่อการปฏบิตัหิน้าที ่คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้น
ให้บริษัท มีการด าเนินงานตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
สอดคลอ้งกบั ระเบยีบกฎเกณฑ ์และแนวปฏบิตัทิี่ดทีี่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์
และ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อนัไดแ้ก่ การปฏบิตัิงาน
ตามหน้าที่ที่ไดร้บัมอบหมาย มคีวามโปร่งใส ยุตธิรรม เชื่อถอืได ้
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุลอ านาจทัง้ใน 
กระบวนการท างานและการตดัสนิใจ อนัน าไปสู่ประโยชน์สูงสุด 
ไม่เพียงแต่ส าหรบัผู้ถือหุ้น แต่ยงัรวมถึงพนักงานและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องอื่น ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบยงัก ากบัดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน มุ่งเน้นให้การปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน มี
ประสทิธภิาพประสทิธผิลและเป็นไปตามมาตรฐาน 

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ มีการประชุมทัง้สิ้นรวม 4 ครัง้ โดยมีการหารือและ
แลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็กบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบ 

 

 
 
บญัชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ได ้
ดงัน้ี 

1. การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดส้อบทาน
งบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ า
รายไตรมาส และประจ าปี 2562 ซึ่งได้จดัท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยพจิารณาจากนโยบาย
บญัชทีีส่ าคญั รายงานทางการเงนิที่มนีัยส าคญั การประมาณการ
ทางบญัช ีหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มูลที่
ส าคญั ร่วมกบัผู้สอบบญัชี และฝ่ายจดัการ พร้อมให้ค าแนะน า 
รวมถึงข้อคดิเหน็ที่เป็นประโยชน์ ก่อนจะให้ความเห็นชอบและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทั   

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการได้
ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการของบรษิทัเขา้ร่วม
ประชุม 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มี
ความส าคญัในการจดัท างบการเงนิ รวมทัง้ประเดน็ที่พบจากการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงนิ และความเป็นอสิระของผูส้อบ 
หากผู้สอบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัเกี่ยวกบัการทุจริต
หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการและผู้บรหิาร ใหผู้ส้อบบญัชรีายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งผูส้อบบญัชีแจง้ว่า ส าหรบัปี 
2562 ผู้สอบบญัชีไม่พบพฤติการณ์อนัควรสงสยัเกี่ยวกบัการ
ทุจรติใดๆ นอกจากน้ียงัได้รบัความร่วมมือจากฝ่ายบรหิารหรือ
ฝ่ายจดัการ ของบริษทัในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สอบบญัชีเป็น
อยา่งด ี
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2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหาร
ความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน 

การบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ประสทิธภิาพและความเหมาะสมของกระบวนการ บริหารความ
เสี่ยงอนัอาจเกิดจากปจัจยัภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
นโยบายการบรหิารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบรหิาร
จดัการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทั
อย่างสม ่ า เสมอทุกไตรมาสร่วมกับผู้บริหาร พร้อมทัง้ ให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาปรบัปรุงให้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบตัรส านักงาน ตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกปีใหส้อดคล้องกบัความเสี่ยงและ สถานการณ์ปจัจุบนั
ของบริษัท อีกทัง้ พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 2562 ที่จดัท าขึ้นตามความเสี่ยงที่มีสาระส าคญัของ
บรษิทั และมุ่งเน้นให้ตรวจประสทิธผิลของการปฏิบตัิงานที่เป็น
จุดควบคุมที่ส าคญั มีการทบทวนนโยบาย เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่า
ระบบการควบคุมภายในมปีระสิทธิภาพทัง้ในส่วนของประเทศ
ไทยและประเทศจนี ซึ่งที่ผ่านมาได้มกีารพบปะหารอืกบัผู้สอบ
บัญชีร ับอนุญาตของบริษัทสาขาประเทศจีน และพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการแก้ไขตาม
รายงานการตรวจสอบ เพื่อร ับทราบสาเหตุ  ปญัหาและให้
ค าแนะน าในการพฒันาปรบัปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มี
ประสทิธภิาพ  รวมถึงพจิารณาความเหมาะสมของงบประมาณ 
จ านวนบุคลากร แผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของส านัก
ตรวจสอบภาย ใน  เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาต รฐานสากล 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มีความเห็นว่า
บรษิทัมรีะบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม มปีระสทิธผิล และ
มีความเป็นอิสระ แผนงานตรวจสอบประจ าปีสอดคล้องกับ
เป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้บุคลากร
และเครื่องมอืที่ใช้ในการตรวจสอบมคีวามเพยีงพอและไดร้บัการ
พฒันาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดส้อบทาน
การด าเ นินงานของบริษัทว่าเ ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษทั 

และรบัทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกจิการ มคีวามเหน็วา่ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามที่เป็น
สาระส าคญั 

4. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้พจิารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยยดึหลกัความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอเป็น
ปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยว
โยงกนัที่ไดพ้จิารณานัน้ เป็นรายการที่เขา้ข่ายเป็นธุรกจิปกตทิี่มี
เงื่อนไขการคา้ทัว่ไป มคีวามสมเหตุสมผล มกีารอนุมตัิก่อนการ
เขา้ท ารายการ เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

5. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ให้ความส าคญั
เป็นอยา่งยิง่กบัการสง่เสรมิและมุง่เน้นใหด้ าเนินงานตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสรมิและ
ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2562 จดัให้มกีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ ส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นการอบรม การสื่อสาร 
และให้ข้อเสนอแนะในการจดักิจกรรม เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ  เกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและ
จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่
จ าเป็นเพื่อพฒันาระบบก ากบัดูแลกิจการที่ดีให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึน้ ใหม้คีวามเป็นมาตรฐานเทียบเท่า ระดบัสากล อนัเป็นการ
สรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทุกกลุ่ม 

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี การพิจารณา คดัเลือก 
และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้พจิารณา
คดัเลือกความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี และการเสนอแต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกและ
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คณุภาพงานของผูส้อบบญัชใีนรอบปีที่ผ่านมา สถานะของผูส้อบ
บญัชี ทีมงานผู้สอบบญัชี และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี
เสมอ ขอ้จ ากดัที่มสีาระส าคญัและข้อก าหนดของหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึการพจิารณาใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชตีาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าผูส้อบ
บัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่าง
แทจ้รงิ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้พจิารณา
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ
จ ากดั ไดป้ระเมนิความเป็นอสิระและผลการปฏบิตังิานส าหรบัปี 
2562 ซึ่งเป็นปีที่ 11 ของบรษิทัสอบบญัชีและเป็นปีที่ 2 ของ
ผู้สอบบญัชีที่ลงนามรบัรองงบการเงนิ โดยเหน็ว่าเป็นผู้มคีวาม
เขา้ใจธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็น
อิสระ มคีวามเป็นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่ง
มอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ มีผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ ในระดับที่ น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ 
เหน็สมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัิต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ใหแ้ต่งตัง้  

1. นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล    
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8134 และ/หรอื  

2. นายธนะวฒุ ิ พบิูลยส์วสัดิ ์   
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6699 และ/หรอื  

3. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง   
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7517    

ส าหรับปี 2563 เป็นปีที่  12 ของบริษัทสอบบัญชี และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีจ านวนเงินไม่เกิน 1,970,000 บาทต่อปี 
โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัร
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 
บาท กรณีมีการเปิดบริษทัย่อยในระหว่างปีให้ก าหนดค่าสอบ
บัญชีได้ไม่ เกิน 100,000 บาทต่อหน่ึงบริษัท  ทั ้ง น้ีไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 
ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 

7. การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ โดยการประเมินตนเองแบบราย
คณะและรายบุคคลตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของ
บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึได้
ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ 
และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อให้ม ัน่ใจว่ามีการก าหนดขอบเขตหน้าที่การปฏิบัติงาน
ครบถ้วนตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ
ประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มคีวามเหน็
โดยรวมวา่ ไดป้ฏบิตัหิน้าที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ที่ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้
ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็น
อสิระ ไม่มขี้อจ ากดัในการรบัทราบขอ้มูลจากผู้บรหิาร พนักงาน
และผูเ้กี่ยวขอ้ง ตลอดจนไดใ้ห้ความเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ยอยา่งเท่าเทยีมกนั   

 

 

 

 

 

 
นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี

ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดม้กีาร
ประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่มสีาระส าคญัในการปฏบิตังิานได้
ดงัต่อไปน้ี 

    1. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยงให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ของบริษัท  และ
อุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป       

    2. พจิารณาใหข้อ้คดิเหน็แผนบรหิารความเสีย่ง (Mitigation 
Plan) ส าหรบัรายการความเสี่ยงที่มผีลต่อแผนธุรกิจปี 2562 
และมีการติดตามความคืบหน้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อบริหาร
จดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได ้โดยใหค้วามส าคญั
กบัการบรหิารจดัการความเสีย่งที่ส าคญัขององค์กร และในแต่
ละสายงานและกลุ่มธรุกจิของบรษิทั     

     3. พจิารณาให้ขอ้คดิเหน็แผนบรหิารความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น มกีารตดิตามความเคลื่อนไหว ตลอดจนใหแ้นวทาง
ในการบรหิารเงนิตราต่างประเทศอยา่งมปีระสทิธภิาพ เช่น การ
ท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward) การ
เปิดบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ (FCD) เป็นตน้ 

     4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมนิผลการ
บรหิารความเสี่ยงประจ าปี 2562 แก่คณะท างานบรหิารความ
เสี่ยง และผู้บริหาร เพื่อน าไปด าเนินการและพัฒนาระบบ
บรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ 

     5. ให้ความเหน็ข้อเสนอแนะ พจิารณา และประเมนิความ
เสีย่งของโครงการลงทุน และแผนธรุกจิของบรษิทั  

ทัง้ น้ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ก าหนดและบรหิารจดัการความเสีย่งไม่ใหเ้กดิผลกระทบรุนแรง 
กับแผนการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร รวมถงึการด ารงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือ
หุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 

 

 

 

 
 

รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง         

รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                      
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมอีตัราการขยายตวัอยู่ที่ร้อยละ 
2.4 เทียบกบัร้อยละ 4.2 ในปี 2561 เน่ืองจากได้รบั
ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะสงคราม
การค้าระหว่างสหรฐัและประเทศจีน ซึ่งกระทบภาคการ
สง่ออก จะเหน็ไดจ้ากมลูคา่การส่งออกปี 2562 ลดลงรอ้ยละ 
3.2  ต่อเน่ืองไปยงัภาคการผลติ การจา้งงานและการบรโิภค
ในประเทศ รายได้ภาคการเกษตร อย่างไรก็ดีคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งยงัค านึงถงึและมกีารประชุมเพื่อ
ตดิตาม และบรหิารความเสีย่งให้สอดคล้องกบัสถานการณ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จากปจัจยัแวดล้อมภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุมได้ รวมถึงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการ
จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการอสิระ 3 คน ท าหน้าที่ก ากบั
ดูแลและสนับสนุน ให้มีการเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทัว่ทัง้
องคก์ร พรอ้มมุ่งเน้นปลูกฝงัวฒันธรรมองคก์รในเรื่องความ
เสีย่งอยา่งต่อเน่ือง 

                               

 

 

http://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeMarket/ForeignExchangeHedgingManual/Pages/Forward.aspx
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeMarket/ForeignExchangeHedgingManual/Pages/Forward.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeMarket/ForeignExchangeHedgingManual/Pages/FCD.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialMarkets/ForeignExchangeMarket/ForeignExchangeHedgingManual/Pages/FCD.aspx
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รายงานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

 ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ และประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ไดพ้จิารณาถึงคุณสมบตั ิความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถงึความหลากหลายในหลาย
สาขาวชิาชพี เพื่อก าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการที่ต้องการสรร
หา  เพื่ อ ให้ ได้คุณสมบัติที่ เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
องค์ประกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธแ์ละพนัธ
กจิของบรษิทั โดยมกีระบวนการที่โปร่งใส โดยไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เหน็ว่าเหมาะสมเพื่อ
คดัเลอืกเป็นกรรมการได ้ 

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนไดม้กีารประชุมทัง้สิน้ 1 ครัง้ ซึ่งไดพ้จิารณาในส่วน
ของการทบทวนนโยบาย กฏบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน การประเมนิผลกรรมการทัง้คณะและราย
คณะย่อย การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้ผลประกอบการและขนาดของธุรกจิที่มกีารขยายตวั
และมคีวามซบัซ้อนมากขึ้น และเปรยีบเทียบค่าตอบแทนของ
บริษทัจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั รวมไปถึงการพจิารณาหลกัสูตรการ
พัฒนากรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสทิธผิลมากขึน้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิทั ปญัจ
วฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ โดยมี
จ านวนกรรมการอิสระ 2 ใน 3 หรอืมากกว่ากึ่งหน่ึง และมี
กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รบัมอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส 
และเ ป็นธรรม ตลอดจนมีการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานใหส้อดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิทั และนโยบาย
การก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยมกีารตระหนักถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ือหุ้นและผูม้สี่วนได้เสยี อาท ิการก าหนดแนว
ทางการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
การพจิารณาคดัเลอืกรายชื่อ 
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นโยบายและปรชัญาการบริหารจดัการ 
 
 วิสยัทศัน์องคก์ร (Vision)   

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

ดว้ยความเชื่อมัน่อยา่งแรงกลา้วา่  สมัพนัธภาพทางธุรกจิอนัดเียีย่มระหว่างเรากบัลูกคา้และ
คู่คา้ของเรา จะเป็นต้นทางแห่งความส าเรจ็ทีจ่ะท าใหเ้ราเป็นองค์กรทีลู่กคา้มอบความไวว้างใจ ให้
ความเชื่อมัน่ ในศกัยภาพการแข่งขนัทางการผลติของเรา เพื่อรองรบัความต้องการที่หลากหลาย
ของลกูคา้ พรอ้มปรบัเปลีย่นทุกรปูแบบอยา่งไมห่ยดุน่ิง” 

 

พนัธกิจ (Mission)   
“เราพรอ้มรุดหน้าสูก่ารเตบิโตทางธุรกจิอยา่งไม่หยุดยัง้ ดว้ยการแสวงหาทุกตลาด

ทีม่โีอกาสและความเป็นไปได ้โดยใชป้ระสทิธภิาพการผลติอนัแขง็แกร่งของเรา เพื่อก้าวสู่ชยัชนะ
บนเวทกีารแขง่ขนั ดว้ยรปูแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นเลศิ  

ปณิธานของเรา คอื เราจะเป็นหน่ึงในใจของลูกคา้ในการสรา้งคุณค่าดว้ยคุณภาพการผลติ  
และมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในทุกตลาดทีเ่รากา้วไป เราจะขยายโอกาสธุรกจิและความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั ในกลุม่ลกูคา้ทีเ่ราสามารถประยกุตร์ปูแบบการผลติใหต้รงกบัความตอ้งการใหไ้ด้” 
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัย่อย 
 

 

บริษทั 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ผลิตภณัฑ ์

1. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 99.98 บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิเพื่อการอุปโภคบรโิภค  
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 99.97 จดัหาและจ าหน่ายฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 
3. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 100.00 บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัลูกค้าในประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจนี 
4. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 99.99 บรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สอบเทียบมาตรฐาน 

การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ 
และเคม ี

5. บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 100.00 บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัลูกค้าในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี 

 
ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ในการด าเนินธุรกิจหลักของบริษทั มิได้มีความสมัพนัธ์หรือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมี
นัยส าคญัแต่อย่างใด  มคีวามสมัพนัธ์กนัแต่เพยีงครัง้คราวที่เป็นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเป็นราคาตลาด
ทัว่ไป และมเีงื่อนไขทางการคา้ปกติ เช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป  โดยบรษิทัใช้โครงสรา้งราคาขาย-ต้นทุน-ก าไร เช่นเดยีวกบัที่บรษิทัผลิต
และขายให้กบัลูกค้ารายอื่นๆ ค่าเช่าที่ดนิจากผูถ้อืหุน้และกรรมการเป็นราคาที่เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดและมเีงื่อนไขทางการคา้ปกติ  
ค่าที่ปรกึษากบัผูถ้อืหุน้และกรรมการเป็นอตัราที่อยู่ในระเบยีบการว่าจา้งพนักงานตามนโยบายของบรษิทั  ซึ่งรายละเอยีดไดก้ล่าวไวใ้น
หวัขอ้การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ เรื่องรายการระหวา่งกนั 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัใน 5 ปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2558 มมีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัจากเดมิ 276,000,000.00  บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 287,040,000.00บาท โดยการออกหุน้สามญั
ใหม ่จ านวน 22,080,000 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัในอตัรา 25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 11,040,000.00 บาท        

 บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุน จาก 276,000,000.00 บาท  เป็น 287,039,972.50 บาท   
เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2558 

 บรษิทัได้รบัการอนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน
เลขที ่58-2011-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิวนัที ่17 มนีาคม 2558 

 บรษิทัได้รบัการอนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน
เลขที ่58-2010-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิวนัที ่23 มนีาคม 2558 
       

2559 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั บรษิทัย่อย ไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นบรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั เมื่อวนัที่ 12 
พฤษภาคม 2559 และเพิม่วตัถุประสงคก์ารด าเนินงานของบรษิทัในส่วนการบรกิารตรวจสอบจ านวนและ/ 
หรอืมาตรฐาน สนิคา้ทุกชนิด บรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์ และสอบเทยีบมาตรฐาน และการทดสอบและ 
วเิคราะหก์ารปฏบิตักิารทางกายภาพและเคม ี

 บริษัทได้รบัการรบัรองความสามารถทางนวตักรรมและองค์กรนวตักรรม (Innovative Organization) 
ประจ าปี 2559 จากโครงการส่งเสรมิความสามารถทางนวตักรรมส าหรบัผูป้ระกอบการในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวนัที่ 5 ตุลาคม 2559  โดยส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
 

2560  บรษิทัไดร้บัรางวลั Ford Q1 Certification, Ford’s Commendation for Suppliers 
 บรษิทัไดร้บัรางวลัอนัดบั 3 จากกจิกรรม Quality Control Circle (QCC) HINO 
 บรษิทัไดร้บัการยกระดบัมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015   

 
2561  บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้ภายใต้ชื่อ “บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั” เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม 

2561 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ส าหรบับรรจุภัณฑ์น ้ ามนัหล่อลื่นส าหรบัลูกค้าใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมทีุนจดทะเบยีนเริม่แรก 5,000,000 ดอลล่ารส์หรฐั และเรยีกช าระแล้ว 
3,000,000 ดอลล่ารส์หรฐั 
 

2562  บรษิทัไดร้บัรางวลั ICL (Thailand) Co.,Ltd 9th Supplier Conference May 10,2019 Quality Prize 

 บรษิทัไดร้บัรางวลั The 2nd THCC Safety Activity 2019 Certificate of Completion "Level B" 
 บรษิทัไดร้บัรางวลั The 2nd Runner-Up (Group D) MCC- QCC Presentation Contest of 2019 
 บรษิทัไดร้บัรางวลัการด าเนินการดา้นการสง่เสรมิอาชพีและการมงีานท าของคนพกิารสู่ความยัง่ยนื  

จากมลูนิธพิระมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพกิาร 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 การประกอบธรุกิจ 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกประเภทขวดและฝา  และชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ที่มคีุณภาพ
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกคา้ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่มตีราสนิค้า (Brand) เป็นที่รูจ้กัในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้รโิภค
โดยทัว่ไป การผลติสนิคา้ของบรษิทัจะมาจากกระบวนการผลติหลกั 2 ประเภทไดแ้ก่ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection 
Molding) ได้แก่ บรรจุภณัฑพ์ลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ   ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบัรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ ทัง้น้ีผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสติกที่บรษิทัผลติมหีลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสนิคา้ต่างๆไดแ้ก่ น ้ามนัหล่อลื่น 
นมและนมเปรีย้ว  สนิคา้อุปโภคบรโิภค สารเคมสี าหรบัใชใ้นการเกษตร และชิน้ส่วนพลาสตกิส าหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เป็น
ต้น โดยวตัถุดบิส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลติมาจากเมด็พลาสติกประเภทโพลเีอทธลินี  (Polyethylene) และเมด็พลาสตกิโพลีโพรพลิีน 
(Polypropylene)  

ปจัจบุนับรษิทัและบรษิทัยอ่ยมโีรงงานผลติสนิคา้ 5 แหง่ ดงัน้ี 
1. โรงงานทีต่ ัง้อยูท่ีเ่ขตบางบอน  จงัหวดักรงุเทพมหานคร  
2. โรงงานทีต่ ัง้อยูท่ีอ่ าเภอเมอืงสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  
3. โรงงานทีต่ ัง้อยูท่ีนิ่คมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2  อ าเภอศรรีาชา  จงัหวดัชลบุร ี 
4. โรงงานทีต่ ัง้อยูท่ีเ่มอืงเทยีนจนิ  สาธารณรฐัประชาชนจนี 
5. โรงงานทีต่ ัง้อยูท่ีเ่มอืงเจยีงซู  สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ทัง้น้ีบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิ้นส่วนพลาสตกิที่ผลติใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายจะมรีายละเอยีดปลกียอ่ยทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบั
ความตอ้งการของลูกคา้ทีจ่ะน าไปใชง้าน  ซึง่แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของลูกคา้ไดด้งัน้ี 

1. บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจนุ ้ามนัหล่อลื่น    
2. บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจนุมและนมเปรีย้ว  
3. บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจสุนิคา้อุปโภค-บรโิภคและน ้ายาเคมสี าหรบัการเกษตร 
4. ชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ 

 โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2560 – 2562 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัตามงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 เป็นดงัน้ี 

 
โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์

รายละเอียด  ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,417.76 89.71 2,730.70 91.44 2,683.17  85.03 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 271.37 10.07 239.21 8.01 269.90  8.55 
รายได้จากการขายรวม 2,689.13 99.78 2,969.91 99.45 2,953.07  93.58 
รายได้จากงานโครงการ - - 6.93 0.23 187.42  5.94 
รายไดอ้ื่นๆ 5.83 0.22 9.62 0.32 15.03  0.48 

รวมรายได ้ 2,694.96 100.00 2,986.46 100.00 3,155.52  100.00 
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โครงสรา้งรายได้แบ่งตามกลุม่ผลิตภณัฑ ์

รายละเอียด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ล้านบาท 

ร้อยละ 
อตัรา 
การ 

เติบโต 
ภาชนะบรรจภุณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 1,475.65  -0.14  1,607.37  8.93     1,342.09  -16.50 
ภาชนะบรรจภุณัฑน์มและนมเปรีย้ว 337.21  -8.75  357.91  6.14  424.18 18.52 
ภาชนะบรรจภุณัฑส์นิคา้อุปโภค 
บรโิภคและน ้ายาเคม ี

203.03  0.80  216.43  6.60  190.06  -12.18  

ชิน้สว่นยานยนต์ 673.24  -3.97  788.20  17.08  996.74 26.46 
รวมรายได้จากการขาย 2,689.13  -2.20  2,969.91  10.44     2,953.07  -0.57 

รายไดจ้ากงานโครงการ 0.00  0.00  6.93  100.00  187.42 2,604.47 
รายไดอ้ื่น 5.83  -23.09  9.62  65.18  15.03 56.34 
รายได้รวม 2,694.96  -2.26  2,986.46  10.82     3,155.52  5.66 

 

 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิน้ส่วนพลาสตกิทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยผลตินัน้    แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของ
ลูกคา้ไดด้งัน้ี 

ก) บรรจภุณัฑพ์ลาสติกส าหรบับรรจนุ ้ามนัหล่อล่ืน   บรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ
ประเภทขวด แกลลอน และถงัในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็นบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่นได้
ตามความต้องการของลูกคา้  ตัง้แต่ขนาดเลก็ที่มขีนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลติร และขนาดใหญ่ที่มขีนาด
บรรจ ุ18 ลติร และ 20 ลติร  
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ข) บรรจภุณัฑพ์ลาสติกส าหรบับรรจนุมและนมเปรีย้ว  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตส าหรบับรรจุนมและ
นมเปรีย้วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนมเปรี้ยวที่ผลิตจะต้องสมัผสักบัอาหาร
โดยตรง ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบักระบวนการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้ว    โดยบรษิทั
ได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการท างานออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็นห้องระบบปิด (Clean Room)  และแยก
เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติและพนกังานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติออกจากสายการผลติอื่น เพื่อเป็นการป้องกนัการปนเป้ือน
ของฝุน่ละอองและแบคทเีรยีและสามารถควบคุมคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) 
และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภณัฑท์ี่บรษิทัสามารถผลติไดม้ขีนาดบรรจุ 80 
มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลติร และ 5 ลติร 

           

 

ค) บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุสินค้าอุปโภค-บริโภคและน ้ายาเคมี   บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสตกิส าหรบับรรจสุนิคา้อุปโภค และบรโิภค เช่น บรรจภุณัฑส์ าหรบับรรจุน ้ายาท าความสะอาด และน ้ายาเคม ีไดแ้ก่น ้ายา
ล้างหอ้งน ้าและสุขภณัฑน์ ้ายาท าความสะอาดพืน้  น ้ายาล้างจาน ยาก าจดัศตัรูพชื ยาฆา่หญ้า บรรจุภณัฑส์ าหรบับรรจุน ้ายา
ปรบัผา้นุ่ม  บรรจภุณัฑส์ าหรบับรรจแุป้งทาตวั เป็นตน้ 
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ง) ช้ินส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์  บริษทัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบรษิทัซึ่งเป็นผู้ผลิต
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์(Product Maker) และ ผูผ้ลติและจดัหาอุปกรณ์ขัน้ที่ 1 (1st Tier Supplier) โดยผูผ้ลติรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์จะน าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปเป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนของรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ไดแ้ก่ ถงับรรจุน ้า
ส าหรบัท าความสะอาดกระจกหน้า  ถงับรรจุน ้าระบายความร้อนส าหรบัหม้อน ้า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ 
(“Lid”)  สปอยเลอร ์ฝาพลาสตกิครอบเกยีร ์เป็นตน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ)  ช้ินส่วนยานยนตพ่์นสี  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายชิ้นสว่นยานยนตพ์น่ส ี ใหแ้ก่ลูกคา้ ภายใตต้ราสนิคา้ ของคา่ยรถยนต์

ต่างๆ รวมทัง้ใหบ้รกิารฉีดขึน้รปู ชุบ และพน่สผีลติภณัฑพ์ลาสตกิใหก้บับรษิทัซึง่เป็นผูผ้ลติรถยนต ์ (Product Maker) ซึง่จะ
น าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปเป็นสว่นประกอบในชิน้ส่วนของรถยนต์ 
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 กลยทุธก์ารแข่งขนั 

บรษิทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์ที่มคีุณภาพ 
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการใหบ้รกิาร   
โดยบรษิทัใหค้วามส าคญัและใส่ใจในการผลติตัง้แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณัฑ์, การจดัหาวตัถุดบิ,  การควบคุมการผลติ 
รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรยีบร้อยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่า
ชิน้งานทีบ่รษิทัผลติตรงตามความตอ้งการและการออกแบบของลูกคา้  

ทัง้น้ีกลยทุธท์ีบ่รษิทัใชใ้นการแขง่ขนั เป็นดงัน้ี 
(1) คุณภาพของผลิตภณัฑ์   บรษิทัให้ความส าคญัต่อการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์ที่บรษิทัผลิต เพื่อให้ผลติภณัฑ์

ดงักล่าวมีคุณสมบตัิตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยบริษทัจะให้ความส าคญัตัง้แต่การออกแบบรูปทรงของ
ผลิตภณัฑ ์ การจดัหาวตัถุดบิที่มคีุณสมบตัิตรงตามที่ลูกค้าก าหนด การก ากบัดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ตอน 
รวมไปถงึการตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑท์ี่ผลติเสรจ็แล้ว โดยบรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑ์
ทีผ่ลติเสรจ็แลว้ 2 ระดบั คอื  
1. การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติ และ 
2. การตรวจสอบขัน้สุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกคา้   ทัง้น้ีเพื่อให้ม ัน่ใจว่าผลติภณัฑ์ที่บรษิทัผลิตและส่งมอบให้แก่

ลูกคา้มคีณุสมบตัติรงตามทีลู่กคา้ก าหนด 

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน   บรษิทัใหค้วามส าคญัในการควบคุมและจดัส่งผลติภณัฑ์ใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้รงตาม
เวลาและสามารถสง่มอบงานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ในการท างานของบรษิทั 

(3) ความมัน่คงในการผลติ บรษิทัสามารถผลิตและจดัหาผลติภณัฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และใน
ปรมิาณและเวลาที่ก าหนด เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ว่าจะไดร้บัมอบสนิค้าในปรมิาณและเวลาที่ทนักบัความ
ต้องการ  โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ที่บรษิทัผลิตจะต้องจดัส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อใหส้ามารถน าไปใช้แบบทนัเวลาพอด ี
(Just-in-Time)  

(4) ความสามารถในการเพิม่หรอืขยายก าลงัการผลติ บริษัทสามารถเพิ่มหรือขยายก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
รองรบัการเตบิโตและการขยายตวัทางธุรกจิของลูกคา้ โดยสามารถผลติผลติภณัฑไ์ด้ในปรมิาณที่เพิม่ขึน้หากมคีวาม
ตอ้งการจากลูกคา้ 

(5) การพฒันากระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการต้นทุน   บรษิทัมุ่งม ัน่ที่จะพฒันากระบวนการ
ผลิตและการบริหารจดัการต้นทุนอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัและจูงใจลูกค้า เน่ืองจาก
โครงสร้างการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ของบรษิทัและในอุตสาหกรรมมลีกัษณะเป็นแบบต้นทุนบวกอตัราก าไร (Cost 
plus Pricing) ดงันัน้การที่บรษิทัสามารถบรหิารจดัการใหต้้นทุนลดลงจะท าใหต้้นทุนของลูกคา้ลดลงดว้ยเช่นกนั ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของลูกคา้ 

ทัง้น้ีบรษิทัได้พฒันาและน ากระบวนการรวมถึงระบบการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของบรษิทัเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการต้นทุนโดยน าระบบ TPM (Total Productive Maintenance)  เขา้มาใช้ตัง้แต่ปี 2543  ท าใหบ้รษิทั
สามารถควบคมุตน้ทุนในการผลติ อนัน ามาซึง่การรกัษาความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั    

(6) ความรบัผดิชอบและความสมัพนัธท์ีด่ตี่อลูกคา้    

 ความสามารถในการปรบัเพิม่ก าลงัการผลติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้     ในบางกรณีลูกคา้อาจมคีวาม
ต้องการผลติภณัฑข์องบรษิทัเพิม่ขึน้ในช่วงระยะเวลาหน่ึงอย่างกระทนัหนั บรษิทักม็คีวามสามารถที่จะปรบัเปลี่ยน
สายการผลติเพื่อเพิม่ก าลงัการผลติใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้  
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 การรกัษาความสมัพนัธร์ะยะยาวกบัลูกคา้     บรษิทัมนีโยบายที่จะรกัษาความสมัพนัธก์บัลูกคา้ในระยะยาว โดยการ
จดัเตรยีมและรกัษาก าลงัการผลติสนบัสนุนงานของลูกคา้ รวมถงึขยายก าลงัการผลติและเพิม่กระบวนการใหม่ๆ เพื่อ
ใหบ้รกิารครบวงจร 

 การรกัษาความลบัของลูกคา้   บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความลบัของลูกคา้ โดยบรษิทัจะควบคุมดูแลไม่ให้
มกีารน าข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ที่ลูกค้าว่าจ้างบรษิทัผลิต หรอืข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลบั
การค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการท าธุรกิจของบริษทั น ามา
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรอืน าขอ้มลูดงักล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตวั 

 ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ที่มตีราสนิค้าเป็นที่รู้จกัในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทัว่ไปที่
ตอ้งการบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิน้สว่นพลาสตกิทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน  โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ไดด้งัน้ี 

1. บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจนุ ้ามนัหล่อลื่น  
2. บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจนุมและนมเปรีย้ว    
3. บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุสนิคา้อุปโภคบรโิภคและสารเคมสี าหรบัการเกษตร 
4. ชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัยานยนต ์

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัมกีารจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และใหบ้รกิารกบัลูกคา้ในประเทศทัง้หมด โดยผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทาง
เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทั ดงัน้ี  

- การจ าหน่ายผา่นทมีงานฝา่ยการตลาด บรษิทัด าเนินการตดิต่อลูกคา้โดยตรงผา่นทมีงานฝา่ยการตลาดของบรษิทัที่มี
ประสบการณ์ ความรู ้และสามารถเขา้ถงึความต้องการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยทมีงานฝา่ยการตลาดของบรษิทั
จะไปพบกบัลูกคา้และน าเสนอผลติภณัฑ ์ขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิคา้ใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้และท า
ให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครัง้อาจมกีารประสานงานร่วมกนักบัหลายๆ ฝ่ายภายใน
บรษิทั เช่น ฝา่ยผลติ และฝา่ยวางแผน เป็นต้น เพื่อร่วมกนัจดัท าและน าเสนอขอ้มูลเพื่อใหต้รงกบัความต้องการของ
ลูกคา้ในแต่ละราย 

- การจ าหน่ายโดยเขา้รว่มประมลูงาน  เป็นอกีหน่ึงช่องทางในการจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทั ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวธิี
ที่ลูกคา้ในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นใช้ในการคดัเลอืกผู้ผลิต  โดยมี
ทมีงานฝา่ยการตลาดของบรษิทัจะตดิตามข่าวสารในการเปิดประมูลงานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อยื่นเสนอราคา
แข่งขนักบัผู้ผลิตรายอื่น โดยลกัษณะการประมูลจะเป็นการประมูลเฉพาะผูผ้ลติที่เคยผลติใหแ้ก่เจ้าของสนิค้าอยู่ใน
ปจัจบุนั(การประมลูแบบปิด)  เพื่อใหไ้ดร้บัคดัเลอืกและค าสัง่ซือ้จากลูกคา้ 

- การจ าหน่ายโดยลูกค้าเขา้มาตดิต่อบรษิทัโดยตรง  ลูกคา้ของบรษิทับางรายมกีารติดต่อสัง่ซื้อผลติภณัฑจ์ากบรษิทั
โดยตรง เน่ืองจากไดร้บัค าแนะน าจากลูกคา้เดมิของบรษิทั  

 นโยบายการก าหนดราคา 

บรษิทัมนีโยบายก าหนดราคาจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสตกิและชิ้นส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภณัฑบ์วกอตัรา
ก าไร (Cost Plus Pricing) ทัง้น้ีในการก าหนดราคานัน้มทีัง้แบบที่ก าหนดร่วมกนัระหว่างบรษิทัและลูกคา้ โดยเจรจาก าหนดราคา
จ าหน่ายรว่มกนัตัง้แต่ก่อนเริม่กระบวนการผลติ และแบบทีบ่รษิทัตอ้งเสนอราคาจ าหน่ายเพื่อแขง่ขนักบัผูผ้ลติรายอื่น 

เน่ืองจากตน้ทุนสว่นใหญ่ของผลติภณัฑข์องบรษิทัมาจากราคาวตัถุดบิ คอื เมด็พลาสตกิโพลเีอทธลินี และเมด็พลาสตกิโพลี
โพรพลีีน ซึ่งบรษิทัจะสัง่ซื้อวตัถุดบิส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากวตัถุดบิดงักล่าวเป็นสนิคา้ที่มลีกัษณะเป็น 
Commodity ราคาของวตัถุดิบดงักล่าวจึงถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลก ที่มีการ
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เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาซึ่งอาจจะมรีาคาเปลี่ยนแปลงได ้ดงันัน้ราคาจ าหน่ายของผลติภณัฑข์องบรษิทัจงึมกีารก าหนดใหส้ามารถ
ปรบัราคาไดส้ าหรบัลูกคา้ที่มเีงื่อนไขก าหนดไวใ้หป้รบัราคาได ้โดยจะมกีารก าหนดไวใ้หส้ามารถปรบัราคาจ าหน่ายไดทุ้กเดอืน หรอื
ทุกไตรมาส เป็นตน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้  

แมว้่าจะมลีูกคา้บางประเภทที่ไม่มเีงื่อนไขการปรบัราคาก าหนดไว้กต็าม  แต่บรษิทัก็สามารถเจรจาปรบัราคาจ าหน่ายได้
ตามราคาวตัถุดบิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
การจดัหาผลิตภณัฑ ์

o การผลิตและการใช้ก าลงัการผลิต 
ปจัจุบันบริษทัและบริษทัย่อยมีโรงงาน 5 แห่ง โดยมีสถานที่ตัง้ในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ  จงัหวดั
สมทุรสาคร จงัหวดัชลบุร ีและสาธารณรฐัประชาชนจนี 2 แหง่  คอื เมอืงเทยีนจนิ และเมอืงเจยีงซู  

o วตัถดิุบ 
วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติของบรษิทัสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เมด็พลาสตกิ สผีสมพลาสตกิ และสตกิเกอรแ์ละชงิคฟิ์ล์มโดย
ลูกคา้จะเป็นผูก้ าหนดลกัษณะเฉพาะ ชนิด และคณุภาพของวตัถุดบิทีต่อ้งการใหก้บับรษิทั  ดงัน้ี 

1. เมด็พลาสตกิ  ประเภทต่างๆทีบ่รษิทัใชไ้ดแ้ก่ 
ก) โพลเีอททลีนี(Polyethylene, PE) 

เป็นพลาสตกิที่มคีวามอ่อนตวัยดืหยุ่นไดด้ ี แบ่งเป็น LDPE (Low Density) และ HDPE (High Density) 
บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิทีผ่ลติจากเมด็พลาสตกิประเภทน้ีไดแ้ก่ บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น
, บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุนมและนมเปรี้ยว, บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุสนิค้าอุปโภคและ
บรโิภค 

ข) โพลโีพรพลีนี(Polypropylene, PP) 
เป็นพลาสติกที่มีความเหนียว และยืดหยุ่นได้ดีกว่าโพลีเอททีลีน ทนทานต่อความร้อน  ความชื้นได้ด ี
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากพลาสตกิประเภทน้ีไดแ้ก่ ฝาปิดขวด และ ชิน้สว่นรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

 2. สผีสมพลาสตกิ 
ในการผลิตบรรจุภณัฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกนัน้  ต้องมีสีผสมพลาสติกเป็นส่วนประกอบที่ส า คญัร่วมกบัเม็ด
พลาสตกิดว้ย  โดยตอ้งน าวตัถุดบิทัง้สองมาผสมกนัตามสดัสว่น เพื่อใหไ้ดค้ณุสมบตัทิางกายภาพและสทีีต่อ้งการ 

 3. สตกิเกอรแ์ละชงิคฟิ์ลม์ 
 ในการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกินัน้  ลูกคา้จะเป็นผูก้ าหนดรปูแบบ ราคา และผูผ้ลติสตกิเกอรแ์ละชงิค์ ฟิล์ม โดย
ใหบ้รษิทัเป็นผูต้ดิต่อเรยีกเขา้มาเพื่อน ามาผลติ  
 เมด็พลาสตกิ สผีสมพลาสตกิและสตกิเกอรแ์ละชงิคฟิ์ล์มเกอืบทัง้หมดบรษิทัซื้อจากผูผ้ลติในประเทศ  มเีพยีงเมด็พลาสตกิ
และสตกิเกอรบ์างประเภทซึ่งเป็นส่วนน้อยที่ต้องสัง่ซื้อจากต่างประเทศ   เน่ืองจากราคาของเมด็พลาสตกิจะมกีารเปลี่ยนแปลงตาม
ราคาของน ้ามนั รวมถงึความสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา  บรษิทัตระหนักถงึปจัจยัดงักล่าวเป็นอย่างด ี 
ผู้บรหิารของบรษิทัจงึคอยติดตามสถานการณ์ราคาและปรมิาณความต้องการเมด็พลาสติกของตลาดโลกอย่างสม ่าเสมอ เพื่อวาง
แผนการจดัซือ้ใหส้อดคลอ้งกบัแผนการผลติของบรษิทัทัง้ปรมิาณทีต่อ้งการและในระยะเวลาทีก่ าหนด 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสตกิของบรษิทัไม่มมีลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่อย่างไรกต็ามใน     การผลิต

ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัจะมเีศษพลาสติกส่วนเกนิที่ตดัออกจากชิ้นงานที่ผลิตส าเรจ็ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถน าไปรไีซเคลิเพื่อใช้
ประกอบเป็นสว่นหน่ึงของวตัถุดบิในการกระบวนการผลติใหม่ไดต้ามสดัส่วนของสูตรการผลติที่บรษิทัไดก้ าหนด ส าหรบัถุงพลาสตกิ
และกล่องกระดาษส าหรบัใช้บรรจุสนิคา้ ซึ่งสามารถน ามาใช้หมุนเวยีนไดห้ลายครัง้จนกว่าจะช ารุดและไม่สามารถน ามาใช้ได้อกีนัน้ 
บรษิทักจ็ะจ าหน่ายถุงพลาสตกิและกล่องกระดาษดงักล่าวทีช่ ารดุใหแ้ก่บุคคลภายนอกต่อไป 
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แมว้า่บรษิทัมโีรงงานของบรษิทั 2 โรงงานทีไ่มไ่ดต้ัง้ในนิคมอุตสาหกรรม แต่กต็อ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ    กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สว่นโรงงานทีต่อ้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ในจงัหวดัชลบุร ีกต็้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึง่การผลติของบรษิทักอ็ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ทัง้น้ีบรษิทัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกบัการจดัการและการปฏบิตักิารดา้นสิง่แวดล้อม จงึ
เป็นเครื่องรบัประกนัระบบการดแูลป้องกนัสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการผลติของบรษิทั 

 

 สภาพการแข่งขนัและแนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม 
 
1สภาวะเศรษฐกจิไทย ในปี 2562 มผีลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตวัรอ้ยละ 2.4 เทยีบกบัที่ขยายตวัรอ้ยละ 

4.2 ในปี 2561 แสดงใหเ้หน็ถงึการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิภายในประเทศค่อนขา้งชะลอตวั สะท้อนจากปรมิาณการส่งออกลดลงรอ้ยละ 
5.3 โดยกลุ่มสนิคา้ส าคญัที่ลดลงคือ เคมภีณัฑ ์รถยนต์นัง่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบรถยนต์ โดยมกีารลงทุนภาครฐั มาตรการ
กระตุน้การใชจ้า่ยภาครฐั และภาคครวัเรอืนยงัคงเป็นปจัจยัหลกัในการขบัเคลื่อน จะเหน็ผลไดจ้ากดชันีการคา้ต่างๆ อาทปิรมิาณการ
จ าหน่ายน ้ามนัเบนซนิ และแก๊สโซฮอล์ น ้ามนัดเีซล ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าภาคครวัเรอืน โดยรวมแล้วขยายตวัร้อยละ 4.5 ภาคการ
ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6.4 รายรบัจากนักท่องเที่ยวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.1 จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
เพิม่ขึน้ 4.2 

1ส าหรบันโยบายทางการเงนิ ในปี 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงนิไดม้กีารปรบัลดอตัราดอกเบี้ยทัง้สิน้ 2 ครัง้ ลดลง
ครัง้ละรอ้ยละ 0.25 สง่ผลใหอ้ตัราดอกเบีย้นโยบายปรบัตวัลดลงจากรอ้ยละ 1.75 ต่อปี ณ สิน้ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 1.25 ต่อปี ณ สิน้ปี 
2562 เน่ืองจากประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต ่ากว่าที่ประเมินไว้และต ่ากว่าศกัยภาพ ซึ่งการปรบัอตัราดอกเบี้ย
นโยบายของประเทศไทยสอดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนินนโยบายการเงนิของหลายๆประเทศทีม่องถงึทศิทางเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตวั 

2อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2562 มีภาวะตลาดชะลอตัวลง จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ไม่เตบิโตตามเป้าหมาย โดยจะเหน็ไดจ้ากปรมิาณการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศที่ขยายตวัลดลงรอ้ยละ 3.26 แม้
บรรดาค่ายรถยนต์จะมกีารจดัโปรโมชัน่ทางการขาย หรอืการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ แต่ระดบัของอุปทานความต้องการรถยนต์ใน
ประเทศกย็งัไม่เตบิโตนัก ทัง้น้ีเป็นไปในทศิทางเดยีวกบัอตัราการผลติรถยนต์ซึ่งปรบัตวัลดลงเช่นเดยีวกนัรอ้ยละ 6.97 ส าหรบัภาค
การสง่ออกมภีาวะชะลอตวัจากเศษฐกจิของประเทศคูค่า้ทีป่ระสบสภาวะเดยีวกนัโดยปรมิาณการส่งออกลดลงรอ้ยละ 7.62 อย่างไรกด็ ี
บรษิทัมอีตัราการเตบิโตส าหรบัชิน้สว่นอุตสาหกรรมยานยนต์ สูงถงึรอ้ยละ 26.46 เน่ืองจากมงีานนิวโมเดล รวมถงึยอดขายที่เพิม่ขึน้
จากโรงงานพน่ส ี 
2ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนต ์

(หน่วย :แสนคนั) 2557 2558  2559  2560 2561 2562 

การผลิต 18.80 19.12 19.44 19.89 21.65 20.14 
(%YOY) -23.49 1.71 1.68 2.28 8.15 -6.97 
จ าหน่ายรถยนตร์วม 8.82 8.00 7.68 8.72 10.42 10.08 
(%YOY) -33.52 -9.29 -3.86 13.38 19.50 -3.26 
จ าหน่ายรถยนตนั์ง่ 3.70 3.05 2.80 3.49 4.17 4.12 
(%YOY) -41.11 -17.39 -8.35 24.60 19.48 -1.20 
ปริมาณการส่งออก 11.28 12.04 11.89 11.40 11.41 10.54 
(%YOY) 0.00 6.81 -1.36 -4.11 0.09 -7.62 

 
 
------------------------------------------------------------ 
1  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ            
2  ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม                                                                                                                               
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อุตสาหกรรมบรรจภุณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นในปี 2562 มอีตัราการหดตวั ตามภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกจิ ส าหรบัปจัจยัความ
เสีย่งต่อเรื่องของรถยนต์พลงังานไฟฟ้าที่มผีลต่ออุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่น ฝ่ายบรหิารมองว่าขึ้นอยู่กบัเทคโนโลยกีาร
ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์และการสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าจากภาครฐัอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรกด็ ีมองว่าในกระบวนการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละหว่งโซ่อุปทานจะใชเ้วลาอยา่งน้อย 5 ปี และมองว่าในการเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนต์จะมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มไฮบรดิ ซึ่งยงัคงเครื่องยนต์สนัดาปภายในที่จะยงัเป็นส่วนประกอบหน่ึงของรถยนต์ในอนาคตในรูปแบบการขบัเคลื่อนแบบผสม
ระหวา่งมอเตอรไ์ฟฟ้า และเครื่องยนต ์ดงันัน้รถยนตป์ระเภทเครื่องยนตส์นัดาปภายในยงัคงเป็นทางเลอืกหลกัทางหน่ึงอยู่ อย่างไรกด็ี
บรษิทัมกีารวางแผนรองรบัอยา่งรอบคอบในทุกมติใินการขยายการลงทุนหรอืศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่างๆเพื่อรองรบัการ
เตบิโตในอนาคต ส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัภาชนะบรรจภุณัฑน์มและนมเปรีย้ว มอีตัราการเตบิโตดขีึน้จาก
การขยายตลาดในกลุ่มเครื่องดื่มนมถัว่เหลอืงและปจัจยัจากมาตรการสง่เสรมิการใชจ้่ายของภาครฐั 

 
ส าหรบัเศรษฐกจิไทยปี 2563 ภายหลงัจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 คาดว่าจะส่งผลต่อ

การหดตวัของ GDP ในไตรมาส 1 ปี 2563 และมคีวามเสีย่งเขา้สูภ่าวะถดถอยในช่วงกลางปีและอาจสง่ผลต่อเน่ืองไปถงึครึง่ปีหลงั ซึ่ง
นอกเหนือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสั โควดิ-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก ยงัคงมปีจัจยั
ลบจากภาวะภยัแล้งที่ส่งผลต่อความมัน่คงทางด้านรายได้และการมีงานท าของครวัเรือนไทย ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลของมาตรการภาครฐัที่ออกมาเพื่อช่วยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 และมาตรการการดูแล
ผลกระทบทางเศรษฐกจิ ทัง้น้ี ฝา่ยบรหิารมองว่าความรุนแรงของผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ทัง้ใน
และต่างประเทศทีส่ง่ผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของเศรษฐกจิไทย ทัง้ภาคการท่องเที่ยว การบรกิาร การส่งออก และขยายวงกวา้งไปสู่
ธรุกจิภาคการผลติ รวมถงึการลดลงของราคาสนิทรพัยท์ัง้อสงัหารมิทรพัยแ์ละพอรต์การลงทุนในตลาดหุน้ โดยจะส่งผลต่อการเตบิโต
ของรายได้ของบรษิทัทัง้ในส่วนของบรรจุภณัฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งได้มกีารติดตามสถานการณ์ แนวโน้มของยอดขายอย่าง
ใกลช้ดิ รวมถงึการพจิารณาแผนบรหิารความเสีย่งเพื่อปรบัต้นทุนและการลงทุนใหเ้หมาะสมและระมดัระวงัยิง่ขึน้ 
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ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัมีความตระหนักและให้ความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือที่บรษิทั ต้องน ามาใช้ในการบริหาร
จดัการองค์กรภายใต้กรอบการบรหิารความเสี่ยง โดยความเสีย่งที่มนีัยส าคญั ที่ท าให้บรษิทัมคีวามเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิ  โดย
บรษิทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะท างานบรหิารความเสีย่งซึ่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสูงที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง 
เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์ปจัจยัเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาวิธกีารป้องกนัหรือบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาอย่างน้อยทุก 6 เดอืน 
ความเสีย่งทีม่อีทิธพิลอยา่งมนียัส าคญัต่อบรษิทั สรปุไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงของระบบเศรษฐกิจโลกและในประเทศจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 

ในปี 2563 ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 โดยเฉพาะดชันีตลาดหุน้ไทยปรบัลดลงมากกว่าทุกประเทศใน
แถบเอเชยี โดยลดลงถงึ 15% สะทอ้นถงึการคาดการณ์วา่เศรษฐกจิไทยจะไดร้บัผลกระทบรุนแรงมากกว่าทุกประเทศจากโรคโควดิ-
19 จากโครงสรา้งเศรษฐกจิที่เชื่อมโยงกบัภาคการท่องเที่ยวและจนีสูง ทัง้น้ี มกีารประเมนิว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วดิ-19 ส่งผลต่อรายไดข้องคนไทย, ความมัง่คัง่ เช่น การลดลงราคาสนิทรพัย ์(อสงัหารมิทรพัย์, พอรต์หุน้ ฯลฯ) กระทบต่องบดุล
ภาคธรุกจิ โดยความสามารถในการท าก าไรอาจลดลง รวมถงึส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมที่เปลี่ยนไป เช่น เมื่อมโีรคระบาดควรเลี่ยง
กจิกรรมทีต่อ้งพบคนจ านวนมาก อาจยกเลกิการท่องเทีย่ว การซือ้ของ และอื่นๆ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัส่งผลต่ออุป
สงค์และอุปทานของเศรษฐกจิไทย นอกเหนือจากภาคธุรกิจและการภาคบรกิารที่ต่อเน่ืองจากผลกระทบของมาตรการต่างๆของ
รฐับาลเพื่อสกดักัน้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ -19 โดยภาคธุรกิจหลกัที่ไดร้บัผลกระทบหนัก 5 อนัดบัแรกจะอยู่ในภาค
บริการที่เกี่ยวเน่ืองกับการท่องเที่ยว ได้แก่ โรงแรมที่พกั การค้าปลีก ภตัตาคาร การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ     
ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกอนัเน่ืองมาจากการแพร่ระบาดในวงกว้างในหลายๆประเทศที่มี
กิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่  ท าให้ความต้องการซื้อสินค้าและบริการรวมถึงการลงทุนลดลงทัง้ในจีนและประเทศอื่นๆ 
กลายเป็นปจัจยัลบต่อภาคการสง่ออกไทยทีผ่กูโยงกบัเศรษฐกจิโลกสงู สนิคา้ทีเ่สีย่งไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการลดลงของการ
อุปโภคบรโิภค คอื สนิคา้เกษตรและประมง เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้และสนิคา้ทีท่ าจากไมแ้ละกระดาษ  ซึง่จะท าใหเ้กดิความเสีย่งที่เศรษฐกจิ
ไทยจะเขา้สูภ่าวะถดถอยเตม็รปูแบบในปีน้ี 

จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 ที่มผีลต่อระบบเศรษฐกจิไทย ซึ่งขยายสู่การหดตวัของ
รายไดข้องภาคธรุกจิและภาคครวัเรอืนของประเทศเป็นวงกวา้ง ทางฝา่ยกรรมการบรษิทั รวมถงึคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและ
ทมีผูบ้รหิารได้ตระหนักถึงความเสีย่งดงักล่าว และไดพ้จิารณาถึงแผนฉุกเฉินเพื่อรองรบัสถานการณ์ที่ไม่ปกติน้ี รวมถึงการลดการ
ลงทุนที่ไม่จ าเป็นและการควบคุมรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต การพจิารณาส ารองกระแสเงนิสดเพื่อให้มสีภาพคล่องเพื่อให้สามารถ
ด าเนินกจิการอยา่งต่อเน่ืองได ้ 

2. ความเส่ียงของความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่ไดร้บัผลกระทบจากราคาน ้ามนั เน่ืองจากอุตสาหกรรมพลาสตกิมคีวาม

เชื่อมโยงโดยตรงกบัอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีซึ่งหากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกมกีารปรบัราคาสูงขึน้หรอื

ลดลง จะสง่ผลท าใหร้าคาวตัถุดบิเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงเช่นเดยีวกนั ประกอบกบัราคาเมด็พลาสตกิในประเทศจะอ้างองิกบัราคาซื้อขาย

ในตลาดโลก ที่มกีารซื้อขายกนัดว้ยเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ดงันัน้อตัราแลกเปลี่ยนของค่าเงนิบาทกบัเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา จงึมี

อทิธพิลต่อราคาเมด็พลาสตกิในประเทศดว้ย  

โดยในปี 2562 ราคาน ้ามนัปรบัตวัลดลงจากอุปทานความต้องการน ้ามนัของตลาดโลกที่ลดลงตามการชะลอตวัทาง

เศรษฐกิจตัง้แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา จากปจัจยัทางเศรษฐกิจ เช่น มาตรการกีดกนัทางการค้าที่บทสรุปยงัไม่แน่นอนของประเทศ

เศรษฐกจิหลกั ปญัหาทางการเมอืงระหวา่งสหรฐัอเมรกิากบัอหิรา่น รวมถงึภาวะสงครามในซเีรยี ประกอบกบัการเพิม่ขึน้ของปรมิาณ
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น ้ามนัคงคลงัของกลุ่ม OECD เช่น สหรฐัอเมรกิา และแคนนาดา ยงัส่งผลใหร้าคาน ้ามนัปรบัลดลงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรกต็ามในช่วง

ครึง่ปีหลงัคา่เงนิบาทเคลื่อนไหวแขง็คา่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองแมจ้ะมกีารประกาศปรบัลดอตัราดอกเบีย้ สง่ผลใหร้าคาวตัถุดบิในช่วงปลายปี

เริม่ลดต ่าลง อย่างไรกด็ ีราคาขายสนิคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิจะสามารถปรบัราคาขึน้ลงตามราคาวตัถุดบิได ้แต่

การปรบัราคานัน้กไ็มส่ามารถกระท าไดท้นัท ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลาหน่ึงตามเงื่อนไขการปรบัราคาจากการเปลี่ยนแปลงราคาวตัถุดบิของ

แต่ละลูกคา้  

ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายรองรบัความผนัผวนของราคาเมด็พลาสตกิ โดยมกีารประเมนิความเคลื่อนไหวของราคาเมด็พลาสตกิ
ในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ มกีารวเิคราะหแ์นวโน้มทศิทางของราคา และน ามาวางแผนเพื่อประกอบการสัง่ซื้อ รวมถึง
การประเมนิความต้องการใช้วตัถุดบิของบรษิทัในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการพจิารณาน าเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศ เพื่อใหบ้รษิทั
สามารถบรหิารการจดัซือ้วตัถุดบิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

3. ความเส่ียงของการพึงพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย 

บริษัทให้ความส าคญั และตระหนักถึงความเสี่ยงในการขยายธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต ์
โดยเฉพาะรายได้กลุ่มบรรจุภณัฑ์พลาสตกิมสีดัส่วนเป็นรายได้หลกัของบรษิทั ซึ่งมกีารจ าหน่ายใหก้บัผู้ประกอบการรายใหญ่ของ
ประเทศในอุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยานยนต์ และท าสัญญาซื้อขายสนิคา้กบัลูกคา้ดงักล่าว ดว้ยปรมิาณการ
สัง่ซือ้ทีค่อ่นขา้งสงู และการมผีูผ้ลติในอุตสาหกรรมหลายราย ท าใหลู้กคา้มอี านาจการต่อรองและมโีอกาสที่ลูกคา้อาจไม่ต่อสญัญากบั
บรษิทั หรอืเพิม่การสัง่ซื้อสนิคา้บางส่วนจากคู่แข่ง หากบรษิทัสูญเสยีลูกคา้ดงักล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกคา้มาทดแทนไดท้นัท ีก็
อาจจะสง่ผลกระทบต่อความสม ่าเสมอ และต่อเน่ืองของรายได ้หรอืสง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทัลดลงในช่วงระยะเวลาหน่ึงในอนาคต 

แต่อย่างไรกต็าม ดว้ยประสบการณ์ของบรษิทัที่มมีาอย่างยาวนาน ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสนิค้าและผลิตภณัฑข์อง
บรษิทั ท าใหค้วามเสีย่งทีคู่แ่ขง่รายใหมจ่ะเขา้มาตตีลาดนัน้มคีวามเป็นไปไดย้าก เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ค านึงถงึคุณภาพของสนิคา้และ
ความน่าเชื่อถอืมากกวา่ทีจ่ะพจิารณาถงึปจัจยัดา้นราคาเพยีงอย่างเดยีว โดยที่ผ่านมาบรษิทัไดม้กีารท าวจิยัและพฒันาสนิคา้ รวมถงึ
แสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ โดยขอความร่วมมอืจากภาครฐั และเอกชนเพื่อน ามาปรบัปรุงในส่วนของการผลิต ก่อให้เกิดสนิค้าที่มี
คณุภาพทีด่ยีิง่ขึน้ รวมถงึช่วยลดตน้ทุนการผลติ เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีณุภาพสงูสดุในราคาทีเ่หมาะสม  

4.   ความเส่ียงจากการเข้ามาแข่งขนัของผูผ้ลิตรายใหม่ 

เน่ืองจากธรุกจิผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิและชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกจิที่ใช้เงนิลงทุนไม่สูงมาก โครงสรา้งการด าเนินธุรกจิ
ไม่มีความซบัซ้อน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ี หรือแม้กระทัง่บริษทัลูกค้า หากมี
ความคดิที่จะตัง้โรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสตกิเอง กส็ามารถท าได ้อีกทัง้การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอื AEC ก็ท าให้
ตลาดมคีวามเป็นเสรมีากขึน้ อาจมกีารยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศ ส่งผลใหม้ผีูแ้ข่งขนัในอุตสาหกรรมมากขึน้ การแข่งขนัดา้น
ราคาจะมคีวามรนุแรงมากกวา่เดมิ  

อย่างไรก็ตาม ด้วยศกัยภาพด้านการผลิตสนิค้าของบรษิทั ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสนิค้าและผลิตภณัฑ์ตามความ
ตอ้งการ  สรา้งความพงึพอใจของลูกคา้และเพิม่ความเชื่อมัน่ในคุณภาพสนิคา้ การบรหิารประสทิธภิาพการผลติ และการจดัส่งสนิคา้
พรอ้มการบรกิารดว้ยความรวดเรว็ทนัต่อความต้องการของลูกคา้ที่หลากหลาย ตลอดจนความมัน่คงทางการเงนิ ท าใหส้ามารถเพิม่
ก าลงัการผลติ ปรบัปรงุกระบวนการผลติเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการผลติ ตลอดจนการวจิยั และพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสรา้งความ
แตกต่าง และเพื่อรองรบัการเตบิโตของลูกคา้ ท าใหลู้กคา้คงความไวว้างใจ และเป็นคูค่า้ต่อเน่ืองมายาวนานนบัสบิปี  

5.   ความเส่ียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาว 

โดยสว่นใหญ่บรษิทัและลูกคา้ในกลุ่มบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิจะมกีารท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระยะสัน้อายุประมาณ 1- 2 ปี หรอื
อาจจะไมม่กีารท าสญัญา ทัง้น้ีขึน้อยูก่บันโยบายในการท าสญัญาของลูกคา้แต่ละราย ซึง่ถอืเป็นหลกัปฏบิตัโิดยทัว่ไปของอุตสาหกรรม
น้ี  นอกจากน้ีลูกคา้ทีบ่รษิทัไดร้บังานจากการประมูลแข่งขนักบัผูผ้ลติรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุสญัญา ลูกคา้กอ็าจจะต่อสญัญาหรอืจดั
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ใหม้กีารคดัเลือกผูผ้ลติรายใหม่ จงึอาจมคีวามเสีย่งที่จะสูญเสยีลูกคา้ได้ อย่างไรกต็าม ในอดตีที่ผ่านมาบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการ
ไมไ่ดร้บัการต่อสญัญาอยู่ในระดบัที่ต ่ามาก เน่ืองจากลูกคา้มคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้ที่ไดม้าตรฐาน  การส่งมอบสนิคา้ตรง
ต่อเวลา  และความสามารถทีจ่ะขยายก าลงัการผลติเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับยานยนต์นัน้ความเสี่ยงจากการยกเลิกสญัญาในการผลิตจะอยู่ในระดบัต ่ามาก
เช่นกนั เน่ืองจากโดยปกตผิูป้ระกอบการมกัจะไมเ่ปลีย่นแปลงผูผ้ลติชิน้สว่นรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลติภณัฑน์ัน้ๆ หรอืมปีญัหา
ในเรื่องคุณภาพ ซึ่งอายุของผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 –5 ปี ตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
อุตสาหกรรม อย่างไรกด็ ีบรษิทัมลีูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยีอดลูกค้ารายใดที่มยีอดขายเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของ
ยอดขายรวมเพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งของรายไดท้ีไ่มม่สีญัญาระยะยาว 

6.   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ในปี 2562 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกประสบภาวะชะลอตวัตัง้แต่ช่วงต้นปี สอดคล้องการปรบัตวัเข้าสู่ขาลงของวฏัจกัร
เศรษฐกจิในประเทศหลกั และมกีารออกนโยบายลดอตัราดอกเบี้ยในหลายประเทศ การเกดิข้อพพิาทกีดกนัทางการค้าส่งผลใหเ้กิด
การเคลื่อนยา้ยของเงนิทุน ผูป้ระกอบการต่างๆ ไมว่า่จะเป็นผูน้ าเขา้หรอืผูส้ง่ออกจะตอ้งเผชญิกบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน แม้
ประเทศผูน้ าทางการคา้จะมนีโยบายทางการเงนิทีผ่อ่นคลายเช่นสหรฐั กลุ่มยโูรโซน หากแต่ยงัคงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและ
ความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าบรษิทั จะไม่ได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในฐานะผู้ส่งออก 
เน่ืองจากรายไดห้ลกัเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ แต่ในฐานะผู้น าเข้าเครื่องจกัรหรอืวตัถุดบิบางชนิด ที่ต้ องมกีารน าเขา้จาก
ต่างประเทศ ความผนัผวนของค่าเงนิบาทส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลติของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจงึไดม้กีารศกึษาถงึวธิกีารป้องกนั
ความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยมกีารติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด 
รวมถงึไดม้กีารศกึษาบทวเิคราะหแ์นวโน้มความเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศ และไดม้กีารเลอืกใช้ธุรกรรม Forward หรอืการ
ท าสญัญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรอืสภาวะที่เหน็ว่าควรกระท าตามความเหมาะสม เพื่อป้องกนัหรอืลด
ความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิจากการเปลีย่นแปลงของคา่เงนิ   

7.   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค 

จากกระแสการรณรงคใ์หม้กีารอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ท าใหผู้บ้รโิภคและผูป้ระกอบการต่างๆ เริม่มกีารตระหนักถงึสิง่ที่ส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ ซึ่งอาจท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของคนเปลี่ยนไป โดยหนัมาใช้ผลติภณัฑท์ี่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
แทน อยา่งเช่น การเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ี่มาจากพลาสตกิชวีภาพแทนผลติภณัฑท์ี่เป็นพลาสตกิ 100% การรณรงคย์กเลกิใช้เคมภีณ์ัที่
มสีว่นผสมของสารพาราควอต กรณีรถยนต์ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า ที่สามารถประหยดัต้นทุนพลงังานต่างๆ และลดการปล่อย
มลภาวะสูส่ ิง่แวดลอ้มในสว่นของ แบตเตอรีม่อเตอร ์และระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ที่หลายฝา่ยออกมาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะ
เป็นผู้น าการผลิตในภูมภิาคได้ ส่งผลให้ในระยะแรกค่ายรถยนต์ต่างๆ หนัมาให้ความสนใจในการพฒันาเพื่อน าไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย ์หากแตน่โยบายการบรกิารจดัการเรื่องระบบสนบัสนุนการใช้งานยงัไม่ชดัเจน เช่น สถานีใหบ้รกิารชารต์ไฟ และระยะทางใน
การขบัขีท่ี่จ ากดั ทัง้น้ี ฝา่ยบรหิารยงัค านึงถงึการเปลี่ยนแปลงในกระแสการบรโิภคอาจน ามาซึ่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของ
บรษิทั ท าใหบ้รษิทัตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมอืการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้เหล่านัน้ 

 
ทัง้น้ี สดัส่วนของพลาสตกิชีวภาพเมื่อเทยีบกบัพลาสตกิทัว่ไปนัน้มไีม่มากนัก และราคาต้นทุนของพลาสติกชวีภาพยงัสูง

กว่าพลาสติกทัว่ไปอยู่มาก เน่ืองจากผลิตจากวตัถุดิบทางการเกษตร จึงมีต้นทุนจากการเพาะปลูก นอกจากนัน้คุณสมบตัิของ
พลาสตกิชวีภาพมขีอ้จ ากดัที่ไม่สามารถทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ ยงัคงต้องใช้เวลาในการพฒันาคุณสมบตัิบางประการ ซึ่งสิง่
เหล่าน้ีท าใหก้ารใช้พลาสติกชีวภาพยงัเป็นเพยีงทางเลอืกหน่ึงของผูบ้รโิภค และมกีารเติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Niche 
Market) อยา่งไรกด็ ีระบบการผลติฉีด และเป่าขึน้รูปบรรจุภณัฑส์ามารถรองรบัการใช้เมด็พลาสตกิชวีภาพไดด้ ีโดยใช้เงนิลงทุนเพื่อ
ปรบัปรงุเครื่องจกัร และอุปกรณ์ไมม่าก  นอกจากน้ี ปจัจบุนับรษิทัมกีารใชเ้มด็พลาสตกิทีใ่ชใ้นกระบวนการเป่าขึน้รูปในการผลติบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสตกิเป็นชนิดที่สามารถน ามาใช้รไีซเคิล่ในกระบวนการเป่าขึน้รูปใหม่ไดร้อ้ยละ 100 จงึท าใหล้ดปรมิาณขยะพลาสตกิจาก
การมขีอ้จ ากดัการใชเ้มด็รไีซเคิล่   นอกจากน้ีในสว่นสารพาราควอต เน่ืองจากยงัมผีูใ้ช้งานและผูไ้ดร้บัผลกระทบมมีุมมองที่ต่างกนัจงึ
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ยงัไม่สามารถยกเลิกการใช้ได้โดยสิน้เชิงและยงัคงต้องมกีารศกึษาต่อไป ส าหรบัรถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า  ฝ่ายบรหิาร
มองว่านโยบายการขบัเคลื่อนยงัไม่เป็นรูปธรรมที่ชดัเจนนัก ดว้ยขอ้จ ากดัของแบตเตอรี่ แหล่งทรพัยากรที่จะท า และแหล่งพลงังาน
ไฟฟ้าเพื่อรองรบัการเตบิโตของอุตสาหกรรม  อยา่งไรกด็ ีบรษิทัไดม้กีารศกึษาและพจิารณาความเสีย่งในเรื่องดงักล่าวอยู่เป็นระยะๆ 
เพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสมและทศิทางการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต หากมศีกัยภาพและมตีลาดรองรบั 

8.   ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 60 

บรษิทัมกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื กลุ่มเหมมณฑารพ ถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ  58.65 ณ วนัที่ 23 มนีาคม 

2563  ซึง่สดัสว่นการถอืหุน้ดงักล่าวอยูเ่กอืบราวๆ รอ้ยละ 60 ท าใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวมอี านาจในการควบคุมบรษิทั และมี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบรษิทัในทุกเรื่องที่ต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น   ยกเว้น เรื่อง ที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทั

ก าหนดให้ต้องได้รบัเสยีงส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น  ดงันัน้ ผูถ้ือหุน้รายอื่นของบรษิทัจงึมคีวามเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  

อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารก าหนดโครงสรา้งการจดัการเพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและสอบทานการบรหิารงานอย่างเหมาะสม
โดยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร ซึง่มกีารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อยา่งชดัเจน  

บรษิทัได้แต่งตัง้กรรมการที่ไม่เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  โดยเป็น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน  เป็นประธาน
กรรมการบรษิทั  หรอืคดิเป็นร้อยละ 44.44 เพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลอ านาจในการบรหิาร กลัน่กรองวาระที่จะเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้น
พจิารณา รวมทัง้ตรวจสอบการท างานของกรรมการและผูบ้รหิารที่เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย นอกจากน้ี ในกรณีเขา้ท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูม้อี านาจควบคมุ รวมถงึบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงในการอนุมตัริายการดงักล่าว 
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ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 
ช่ือบริษทั  : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษทั (ภำษำองักฤษ)  : PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือย่อ  : PJW 

เลขทะเบียนนิติบคุคล  : 0107554000208 

ทุนจดทะเบียน : 287,040,000.00 บาท   แบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญัจ านวน 574,080,000 หุน้   มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 

ทุนท่ีออกและเรียกช ำระแล้ว : 287,039,972.50 บาท   แบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญัจ านวน 574,079,945 หุน้   มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 

ประเภทธรุกิจ : ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบัยาน
ยนตท์ีม่คีณุภาพตามรปูแบบความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ ซึ่งเป็นผลติภณัฑท์ี่มตีราสนิคา้ 
(Brand) เป็นที่รูจ้กัโดยทัว่ไป โดยใช้กระบวนการผลติหลกั 2 ประเภท คอื การเป่า (Blow 
Molding) และการฉีด (Injection Molding) และพ่นสีผลิตภณัฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต ์ตามความตอ้งการของลูกคา้แบบครบวงจร 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่ : เลขที ่19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน 
กรงุเทพมหานคร 10150  

 โทรศพัท ์0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสาร: 0-2898-0633 

โรงงำนสมทุรสำคร : เลขที ่28 หมู ่2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
 โทรศพัท ์0-2150-5988, 0-3483-9130-1   

โทรสาร  0-2150-5987  

โรงงำนชลบรุี : นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 เลขที ่150/62 หมู ่9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุร ี  20110 

 โทรศพัท ์0-3304-8081-4, 0-3834-7187-8 
โทรสาร 0-3304-8085, 0-3834-7189 

โฮมเพจ  : www.pjw.co.th 

ติดต่อนักลงทุนสมัพนัธ ์  : โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ 153 
(ส าหรบัเรื่องทัว่ไป) อเีมลล ์ ir-pjw@pjw.co.th 

ติดต่อเลขำนุกำรบริษทั  : โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ  153 

ติดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ :  โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ 176 
   :  อเีมลล ์ac-secretary@pjw.co.th 

    (ส าหรบัเรื่องรอ้งเรยีน แจง้เบาะแสการทุจรติ และ/หรอืการไมป่ฏบิตัติามจรรยาบรรณธรุกจิ และ/หรอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่)ี 
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ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัย่อย 

ช่ือบริษทั : บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  

ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 12,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 2,500 บาท 
ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ โดยเน้นการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิเพื่อบรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ใหแ้ก่

ลูกคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่   : เลขที ่19, 21 ซอยเอกชยั 63  ถนนเอกชยั  แขวงตลองบางบอน  เขตบางบอน 
กรงุเทพมหานคร 10150  

  โทรศพัท ์0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสาร: 0-2898-0633 

โรงงำนสมทุรสำคร : เลขที ่28 หมู ่2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
 โทรศพัท ์0-2150-5988, 0-3483-9130-1   

โทรสาร  0-2150-5987  

ช่ือบริษทั    : บริษทั เอลิแกน็ซ ์แพคเกจจ้ิง จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 1,000,000.00 บาท  แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 100 บาท 
ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่   : เลขที ่19, 21 ซอยเอกชยั 63  ถนนเอกชยั  แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน 

 กรงุเทพมหานคร   10150  
 โทรศพัท ์0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสาร  0-2150-5987 

ประเภทธรุกิจ     : ฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 

ช่ือบริษทั    : บริษทั พลำสเทค แลบ็ จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท  
ประเภทธรุกิจ : บรกิารตรวจสอบจ านวนและ/ หรอืมาตรฐานสนิคา้ทุกชนิด บรกิารทดสอบทางวทิยาศาสตร์ 

และสอบเทยีบมาตรฐาน และการทดสอบและ วเิคราะหก์ารปฏบิตักิารทางกายภาพและเคมี
ผลติบรรจภุณัฑอ์าหาร และจ าหน่ายเครื่องดื่มทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่  : เลขที ่28 หมู ่2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
  โทรศพัท ์0-2150-5988, 0-3483-9130-1  โทรสาร  0-2150-5987 

โรงงำนชลบรุี : นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 เลขที ่150/62 หมู ่9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุร ี  20110 

 โทรศพัท ์0-3304-8081-4, 0-3834-7187-8 
โทรสาร 0-3304-8085, 0-3834-7189 

 
ช่ือบริษทั : บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 5.5 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั  

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่   : Building no.4, Hongtai Industrial Estate, No. 78 Taihua Road, 
Tianjin Economic-Technologic Development, Tianjin, 300457 RPC 
โทรศพัท ์(+86) 22-2532-7703 โทรสาร (+86) 22-2532-8323 

ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ส าหรบัลูกคา้ในประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 
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ช่ือบริษทั    : บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 5.0 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั และเรยีกช าระแล้ว 4.0 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่   : Building no.3 Plainvim (Taicang) Industrial Park, 525 Lingang South Road, 
yuewang shaxi Town, Taicang City ,Jiangsu 215421 PRC  
โทรศพัท ์(+86) 0512 56660092  

ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ส าหรบัลูกคา้ในประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

บคุคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 
 
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์  : บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2009-9000 

ผู้สอบบญัชี    : บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ำกดั 
เลขที ่178 ซอยเพิม่ทรพัย ์( ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรงุเทพมหานคร 
โทรศพัท ์ 0-2596-0500 

ท่ีปรึกษำกฏหมำย    : บริษทั วำย ูแอนด ์พำรท์เนอรส์ จ ำกดั 
9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสขุมุวทิ 63 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

     โทรศพัท ์0-2714-2799 
 
 
******************************************************************************************************************* *************************** 
ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลเพิม่เตมิของบรษิทั  ไดจ้ากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  ของบรษิทัที่แสดงไว้ใน
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่   
www.pjw.co.th 
********************************************************************************************************************************************** 
 
 

http://www.sec.or.th/
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ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

ข้อมลูหลกัทรพัย ์
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดั เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2530 และได้

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2555 

โครงสร้างการถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 574,080,000 หุ้น             
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว  287,039,972.50 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 574,079,945 หุ้น                
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

โครงสรา้งการถอืหุน้ ณ วนัที ่23 มนีาคม 2563 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี  23 มีนาคม 2563 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

กลุ่มเหมมณฑารพ1/     

1. นางมาล ี เหมมณฑารพ 101,725,566 17.72% 

2. นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 88,241,747 15.37% 

3. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 71,868,660 12.52% 

4. ดร.พริฬุห ์ เหมมณฑารพ 35,688,640 6.22% 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ 32,661,428 5.69% 

6. นางจติราวด ี เหมมณฑารพ 6,050,000 1.05% 

7. นายชวาล  เหมมณฑารพ 455,304 0.08% 

รวม 336,691,345 58.65% 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนท่ีอยู่ใน 10 อนัดบั 
  

1. นายสนุทร  ศรปีรชัญาอนันต์ 20,629,380 3.59% 

2. นายเพิม่ศกัดิ ์ โกศลพนัธุ ์ 10,799,000 1.88% 

3. นายวเิชยีร ศรมีนิุนทรนิ์มติ 8,295,900 1.45% 

4. นายเสกสรร ครองพาณิชย ์ 6,600,000 1.15% 

5. นายณฐัพล ครองพาณิชย ์ 6,400,000 1.12% 

รวม 52,724,280 9.18% 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 184,664,320 32.17% 

รวม 574,079,945 100.00% 

1/ กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 

 

 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 33  

 

 
รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัโดยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2562 

ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ที่
ถอื 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.2561 

สดัส่วน
การถอืหุน้ 

(%) 

 
จ านวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง 

จ านวนหุน้ที่
ถอื 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.2562 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ 
(%) 

ทุนทีอ่อกและเรยีกช าระแลว้  574,079,945   574,079,945  
 กรรมการ       

1. ดร.ด าร ิสุโขธนงั  ประธานกรรมการ / 

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการ 88,241,747 15.37% - 88,241,747 15.37% 
3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ /  

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

101,725,566 17.72% - 101,725,566 17.72% 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ / ประธาน 

กรรมการบรหิาร 

69,405,360 12.09% 2,463,300 71,868,660 12.52% 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ /  

ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

32,661,428 5.69% - 32,661,428 5.69% 

6. ดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการ / รองประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานบรหิารและพฒันา
องคก์ร 

35,688,640 6.22% - 35,688,640 6.22% 

7. นางสาวจรญัญา แสงสุขด ี ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

และก ากบัดแูลกจิการ /  

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

8. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธาน

กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง / กรรมการอสิระ 

156,000 0.03% - 156,000 0.03% 

9. นายณฐัวุฒ ิเขมะโยธนิ กรรมการอสิระ 260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

 ผูบ้รหิารระดบัสงู       

1. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานบญัชแีละการเงนิ / 
เลขานุการบรษิทั 

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 

2. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกลุ ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานวจิยั และพฒันา
ผลติภณัฑ ์

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิได้     นิตบิุคคล
ของงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปนัผลในอตัราน้อยกว่า
ที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน การขยายธรุกจิ และปจัจยัอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทั ตามที่คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัเหน็สมควร  

 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยของบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงิน
ไดนิ้ตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัย่อย และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัย่อยอาจก าหนดให้มี
การจา่ยเงนิปนัผลในอตัราน้อยกวา่ทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการ
ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจัจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทย่อย ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัยอ่ย และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยเหน็สมควร 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา 
 

ปี 
อตัราก าไรสทุธิ 

อตัราการจ่าย 
เงินสดปันผล 

อตัราการจ่าย 
หุ้นปันผล 

อตัราการจ่าย 
เงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 

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

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 

2559 0.24 0.13 - 53.59 

2560 0.07 - - - 

2561 - 0.08 - - 

2562 0.04 - - - 

2563* 0.15 0.07 - 46.31 
 

หมายเหต ุ:  *ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2563 มมีตจิ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานปี 
2562 แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที ่22 
เมษายน 2563 เพือ่อนุมตัติ่อไป 
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โครงสร้างการจดัการ 
 

ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏบิตักิาร (สาขา
ชลบุร)ี 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูล 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ประธานเจา้หน้าที่
สายงานบญัชแีละ
การเงนิ 

ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานบรหิารและพฒันา
องคก์ร 

ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานการตลาด 

ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานการปฏบิตักิาร 

ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ ์

ผูอ้ านวยการสายงาน
บญัชแีละการเงนิ 

ผูอ้ านวยการสายงาน
ทรพัยากรมนุษย ์

ผู้อ านวยการสายงาน
การตลาด (บรรจุภัณฑ์
พลาสตกิ) 

ผู้อ านวยการสายงาน
การค้า  (ชิ้นส่วนยาน
ยนต)์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ผู้อ านวยการสายงาน
การตลาด (ชิ้นส่วนยาน
ยนต)์ 

ผูอ้ านวยการสายงาน
หว่งโซ่อุปทาน 

ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏบิตักิาร (สาขา
สมทุรสาคร) สาขากรงุเทพ 

ผูอ้ านวยการสายงานวจิยั
และพฒันา 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของ
บรษิทั ประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535   และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมคีวามหลากหลายในทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม  ดา้นบญัชกีารเงนิ ด้านธุรกิจ  
ดา้นการจดัการ  ดา้นการตลาดระหวา่งประเทศ ดา้นกลยทุธ ์ดา้นการบรหิารวกิฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  

คณะกรรมการบรษิทั  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 4 
ท่าน จากทัง้หมด 9 ท่าน และมกีรรมการอสิระที่เป็นผูห้ญิง 1 ท่าน ในการบรหิารงานมกีารแบ่งแยกหน้าที่อย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุล
อ านาจ โดยประธานกรรมการบรษิทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ซึ่งรายนามของคณะกรรมการบรษิทั  ขอ้มูลการ
ด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2562  มดีงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562   คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย   
รายช่ือ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ (ครัง้) 

1. ดร.ด าร ิสโุขธนงั  ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6/6 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการ /รองประธานกรรมการ 6/6 

3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

6/6 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิาร 

6/6 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6/6 

6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6/6 

7. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6/6 

8. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการ / กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6/6 

9. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ กรรมการ / กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6/6 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  นายสาธติ เหมมณฑารพ  

ดร .พิรุฬห์  เหมมณฑารพ และนางมาลี  เหมมณฑารพ  
กรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส าคญัของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้  กรรมการ

จะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม ( 1/3) 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือก
เขา้รบัต าแหน่งอกีได ้ 

กรรมการอิสระ  มีวาระในการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี 
ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลกัทรพัย์กรรมการอิสระเหล่านัน้อาจได้รบัการแต่งตัง้
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบรษิทั
เหน็วา่มคีวามเหมาะสม 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั 

1. คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบใน
การจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั  

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลกั  “ข้อพึง
ปฏิบตัิที่ดสี าหรบักรรมการบรษิทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

2. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิส ัยทัศน์  และพันธกิจของ
บรษิทั เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดยีวกนั และพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการ
ด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของ
ฝา่ยบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าที่ในการก ากบั
ดูแลให้บรษิทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาทเิช่น  การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญ  หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

4. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจใน
การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
นัน้ ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าใหค้ณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่อาจมคีวาม
ขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

5. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผดิชอบต่อ
การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิ
และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

6. ก ากับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั 

7. จ ัดให้มีการท าจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานดา้นจรยิธรรม ทีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ พรอ้มทัง้
ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมดงักล่าวอย่างจรงิจงั 

8. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก ากบัดูแลให้
มรีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี่ยงโดยมี
มาตรการรองรบัและวธิีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บรษิทัอยา่งเหมาะสม 

9. จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม 
เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าการท ารายการต่างๆ ได้ร ับอนุมตัิจากผู้มี
อ านาจ ระบบต่างๆ สามารถป้องกนัการน าทรพัย์สนิของบรษิทั
ไปใชใ้นทางมชิอบ 

10. ก ากบั ดูแลและจดัการแก้ไขปญัหาความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง 
หรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
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คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง
หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรอืบุคคลที่ตนมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรือ
อาจจะมีความขดัแย้งในผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท า
ขึน้กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอื ประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง) 
เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการที่ เ ป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธาน
กรรมการบริหาร 

1. รบัผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบั 
ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานที่

ก าหนดไว ้รวมถงึสง่เสรมิการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นต่างๆ 
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทั 

2. วิเคราะห์ปญัหา เสนอแนะความเห็นและหาแนว
ทางแกไ้ขปญัหา พจิารณาตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ทีม่สีาระส าคญั 

3. ก าหนดระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
ร่วมกบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และกลัน่กรองวาระประชุมใน
แต่ละครัง้ 

4. เป็นประธานเพื่อด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
และประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบับรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสียง 2 
ฝา่ยเท่ากนั 

6. มอี านาจอนุมตัิการใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติ
ธรุกจิของบรษิทั เช่น การจดัซือ้ทรพัยส์นิ การใช้จ่ายเงนิลงทุนที่
ส าคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การท ารายการอื่ นเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ซึ่งอ านาจการอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นการ
อนุมัติรายการปกติทัว่ไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละ
รายการไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั 

ผู้บริหาร 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัมคีณะผูบ้รหิารจ านวน  6  ท่าน ประกอบดว้ยผูบ้รหิารดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
1. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายสาธติ  เหมมณฑารพ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางมาล ีเหมมณฑารพ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. นายพริฬุห ์เหมมณฑารพ รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร 
5. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 

6. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกุล ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

1. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ า
ตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
วตัถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มต ิ
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ านาจซึ่งคณะกรรมการ
ก าหนด 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงาน
ประจ าวนัของบรษิทั 

3. จัดท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ประจ าปีของบรษิทัทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ งบประมาณรายงาน 
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ประจ าปี และก าหนดอ านาจการบรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิทั  

4. รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทัมาก าหนด
ทศิทาง แนวทาง กลยุทธ ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อก าหนด 
ภารกจิหลกั (Mission) ส าหรบัฝา่ยจดัการน าไปด าเนินการ 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญัหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อใหผู้บ้รหิาร และฝา่ยจดัการด าเนินการตามยุทธศาสตร ์และ
แผนธรุกจิทีว่างไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั 

6. ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร
และรายงานผลการด าเนินงาน การบรหิารจดัการ ความคบืหน้า
ในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 

7. มอี านาจอนุมตัิการใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติ
ธรุกจิของบรษิทั เช่น การจดัซือ้ทรพัยส์นิ การใช้จ่ายเงนิลงทุนที่
ส าคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การท ารายการอื่ นเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ซึ่งอ านาจการอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นการ
อนุมัติรายการปกติทัว่ไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละ
รายการไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธกีารบรหิาร รวมถึงการ
คดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้งและการเลกิจา้งพนักงาน และ
ก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และ
สวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการ 

ทัง้น้ี ในการด าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ กบับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/
หรอืบรษิทัที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไม่มอี านาจ
อนุมตัิการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

เลขานุการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 8/2554    เมื่อ
วนัที่ 18 สงิหาคม 2554   คณะกรรมการบรษิทัได้มมีติแต่งตัง้
นางพริม ชัยวัฒน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท   โดย
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551   ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ 31 
สิงหาคม 2551 ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และ
ความซื่อสตัยส์ุจรติ   รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ข้อบงัคบับรษิทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้น้ีหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบรษิทั 
มดีงัน้ี  

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกบัการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่
รบัผดิชอบตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

3. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
 ทะเบยีนกรรมการ  
 หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ  
 หนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุม

ผูถ้อืหุน้  
 รายงานประจ าปีของบรษิทั  
 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผูบ้รหิาร  

4. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุด
ยอ่ย และการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย มอบหมาย 

6. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการ 
บรษิทัพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน โดยมคีณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยค านึงถึงการปฏิบตัิงานและความรบัผดิชอบของ
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กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ความเหมาะสมและ
เปรยีบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดยีวกนักบับริษทัหรือ
ใกล้เคยีงกบับรษิทั และอ้างองิขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพิจารณาน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการเป็นประจ าทุกปี 

o ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในปี  2562   ที่ประชุมผู้ถอืหุน้ได้อนุมตัแิละก าหนดโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิ เป็นวงเงนิจ านวนรวม

ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 3,200,000 บาท ต่อปี  ดงัน้ี 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน จ านวนเงิน 

1. เบีย้ประชุม  

 ประธานกรรมการ 25,000  บาท/ครัง้/คน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000  บาท/ครัง้/คน 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000  บาท/ครัง้/คน 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000  บาท/ครัง้/คน 

 กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 10,000  บาท/ครัง้/คน 

2. คา่ตอบแทนรายเดอืน (เฉพาะกรรมการอสิระ) 10,000  บาท/เดอืน/คน 

3. โบนสั ส าหรบักรรมการอสิระ  จ านวนรวมทัง้สิน้ ไมเ่กนิ 1,000,000  บาท 

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ท่ีจ่ายในปี 2562 

รายช่ือ ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)  ท่ีจ่ายในปี 2562 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกรรมการ
อิสระ 

 

บริษทั ตรวจสอบฯ บริหาร 
ความ
เส่ียง 

สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบ 
แทนราย
เดือน 

โบนัส รวม 
(บาท) 

จ านวนครัง้ทีป่ระชุม ปี 2562 6 ครัง้ 4 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้    
1.ดร.ด าร ิสโุขธนงั 150,000 - - 15,000 120,000 300,000 585,000 
2.นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 60,000 - -  -  60,000 
3.นางมาล ีเหมมณฑารพ 60,000 - -  -  60,000 
4.นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 60,000 - 20,000 10,000 -  90,000 
5.นายสาธติ เหมมณฑารพ 60,000 - 20,000  -  80,000 
6.ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ 60,000 - 20,000  -  80,000 
7.นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี 60,000 60,000 20,000  120,000 230,000 490,000 
8.รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 60,000 40,000 30,000  120,000 230,000 480,000 
9.นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ 60,000 40,000 20,000 10,000 120,000 230,000 480,000 

รวม 630,000 140,000 130,000 35,000 480,000 990,000 2,405,000 

o ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัไดท้ ากรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทความรบัผดิชอบของกรรมการและเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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 ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสูง ด าเนินการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ผลการปฏิบัติงาน และสามารถแข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจ  เพื่อเป็นการรกัษาผู้บริหารที่ส าคญัของบริษัท โดย
คา่ตอบแทนต่างๆ ของผูบ้รหิารประกอบดว้ย  

o ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนใหผู้บ้รหิาร มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ประเภท ปี 2562 
จ านวนราย  จ านวนเงิน (บาท)  

เงนิเดอืนและโบนสั 61/ 38,849,541.77 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 61/ 2,235,833.11 
หมายเหตุ : 
1/ ผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน และประธานกรรมการบรหิาร จ านวน 1 ท่าน ระหว่างวนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2562 

o ค่าตอบแทนอ่ืน 
บริษัทมีการท าประกันภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจ าต าแหน่งแก่ผู้บริหารระดบัสูง  บริษัทไม่มีนโยบายให้

คา่ตอบแทน แก่กรรมการหรอืพนกังาน ในลกัษณะหุน้ หุน้กู ้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใด 

บคุลากร 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิารจ านวน 12 ท่าน) จ านวนทัง้สิน้ 1,921 คน โดย

สามารถแบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

รายละเอียดพนักงาน จ านวนพนักงาน 
ปี 2561 ปี 2562 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
สาขาสมทุรสาคร 682 คน 688 คน 
สาขาชลบุร ี 974 คน 933 คน 
บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 121 คน 129 คน 
บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 53 คน 57 คน 
บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั  - 114 คน 

รวม 1,830 คน 1,921 คน  

 ค่าตอบแทนพนักงาน 
ปจัจบุนัอตัราคา่ตอบแทนพนักงานอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัอตัราค่าตอบแทนของตลาด โดยมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน 

ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่ากะการท างาน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนทดแทน  เงนิ
ช่วยเหลอืสวสัดกิารต่างๆ และอื่นๆ 

รายละเอียด ปี2561 ปี2562 

จ านวนพนกังาน (คน) 1,830 คน 1,921 คน 
คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 481.72 ลา้นบาท        527 ลา้นบาท 
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 ค่าตอบแทนอ่ืน 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีขึน้ โดยหกั
จากเงนิเดอืนของพนกังานสว่นหน่ึงและบรษิทัจา่ยสมทบอกีส่วน
หน่ึง กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลังและจดัการกองทุนโดย
ผู้จดัการ กองทุนที่ได้รบัอนุญาต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่ อจูงใจให้พนักงาน
ท างานกบับรษิทัในระยะยาว 

ประกนัสขุภาพ  
 บรษิทัมกีารท าประกนัสขุภาพใหก้บัพนกังานในระดบัตัง้แต่

ต าแหน่งหวัหน้าแผนกขึน้ไป และประกนัอุบตัเิหตุส าหรบั
พนกังานจดัสง่ 

 นโยบายการพฒันาบคุลากร 
บริษทัมนีโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ 

โดยใหถ้อืวา่พนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่ายิง่ และเป็น
หวัใจส าคญัที่เกื้อกูลให้การด าเนินธุรกิจ ประสบผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย ดงันัน้บริษทัจึงมีความมุ่งม ัน่ที่จะพฒันาองค์กร ให้
เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความสามารถ 
พฒันาศักยภาพของพนักงาน อันจะท าให้เกิดประโยชน์แก่
บรษิทัในการที่จะมบีุคลากรที่มปีระสทิธภิาพ ที่จะสามารถสรา้ง
ผลงานให้กับบริษัท รวมถึงการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยจัดให้มี
แผนการฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและภายนอก  

การฝึกอบรมภายใน 
เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผู้บรหิารและพนักงานให้

สามารถท างานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบรษิทั
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด บรษิทัจงึออกแบบ
และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็น
ระดบั ดงัน้ี 
ส าหรบัพนกังานระดบัจดัการ : 
บรษิทัด าเนินการพฒันาพนักงานระดบัจดัการ เพื่อพฒันาทกัษะ
ความเป็นผู้น าควบคู่ไปกบัการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการ
เส ริมส ร้ า งความ เชี่ ย วชาญในการบริหา รจัดการ ให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ เป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบั
การปรบั/เลื่อนต าแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในสายวชิาชีพให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็น
ผู้น าในอุตสาหกรรมของธุรกิจที่ด าเนินงานทัง้ในปจัจุบันและ
อนาคต  
ส าหรบัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร :  

บริษัทด าเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการโดยจัด
หลกัสตูรพฒันาความรูค้วามสามารถตามหน้าที่ สายวชิาชพีและ
กลุ่มงานที่มคีวามรบัผดิชอบ อาทิเช่น โครงการโรงเรยีนช่าง 
มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ทักษะการใช้ระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี ทกัษะการตลาดและการขาย และ
ระบบ ISO เป็นตน้ 

ส าหรบัพนักงานทุกคน :  

บริษัทด าเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมความรูค้วามสามารถหลกั เพื่อใหพ้นักงานทุกคนของ
บริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิด
ประสทิธภิาพสูงสุด อาทเิช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ การปลูกฝงัวฒันธรรมองคก์รและ
ปลูกจติส านึกในจรยิธรรม คุณธรรม และปฏิบตัติามหลกัก ากบั
ดูแลกิจการที่ด ีจรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ 
เป็นตน้ 

การฝึกอบรมภายนอก  
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้ารบัการฝึกอบรมสมัมนา

ต่างๆซึ่งจ ัดโดยสถาบันจัดการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่ม
ความรู ้หรอืศกึษานวตักรรมใหม่ในดา้นต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป 
สามารถน ามาปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรให้
สามารถแขง่ขนัได ้

นอกจากน้ี ยงัสนับสนุนให้กรรมการเข้ารบัการฝึกอบรม
หรือร่วมกิจกรรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรูค้วามสามารถในการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละปี 

 การสร้างความสมัพนัธแ์ละผกูพนัภายในองคก์ร 
บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายสรา้งความสมัพนัธแ์ละผูกพนั

ทุกระดบัภายในองคก์รระหว่างผูบ้รหิารและพนักงานรวมทัง้ได้
ส่งเสรมิการท างานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการ
ท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ในปีที่ผ่านมา บรษิทั จงึ
จดัท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น การจดักจิกรรม CSR 
กจิกรรม GROW DAY การประชุมอาซาไกระหว่างหวัหน้าและ
พนกังานทุกเชา้ก่อนท างาน เป็นตน้ 
 การรกัษาบคุลากรให้คงอยู่กบับริษทั 

บรษิทัมนีโยบายในการรกัษาบุคลากรที่มคีุณภาพใหค้งอยู่
กบับรษิทัโดยการจดัการใหม้สีิง่แวดล้อมและบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่ จ ัดให้มีการพฒันา
บุคลากร การประเมนิผลงาน และการพจิารณาใหผ้ลตอบแทน 
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การก ากบัดแูลกิจการ 
Corporate Governance 

 

 
ระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ
จรยิธรรมทางธุรกจิ 

 นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และ
สิง่แวดลอ้ม 

 การบรหิารความเสีย่ง 

 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 

 
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหาร

จดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมี
ความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และ

ปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจุบนั เพื่อยกระดบัการ

ด าเนินการที่มอียู่แล้ว ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน และ

กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชัน้ โดย

สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เช่น การอบรม การจดั

กจิกรรม การจดับอรด์ประชาสมัพนัธ ์อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิ

วฒันธรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่างแท้จรงิ โดยบรษิทัไดร้บั

เอาแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน 

(Good Corporate Governance) ตามที่ก าหนดโดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้คดิเหน็และข้อเสนอแนะ

จากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของ

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มาเป็นแนวทาง

ในการปฏบิตัซิึง่แนวทางในการปฏบิตั ิมดีงัน้ี 

 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษทั 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

หลกัการ : ผู้ถอืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบรษิทั

ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าทีแ่ทนตนและมีสิทธิใน

การตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึ

ควรสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

บรษิทัตระหนักและให้ความส าคญัในสทิธิข ัน้พื้นฐานต่างๆ 

ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรพัย์และในฐานะ

เจ้าของบริษทั ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งใน

ก าไรของบรษิทั การไดร้บัขา่วสาร  ขอ้มลูของบรษิทัอย่างเพยีงพอ 

การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผูถ้ือหุ้น เพื่อ

แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปนัผล การก าหนดหรือ

แก้ไขข้อบงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน  

และการอนุมตัิรายการพิเศษ  ตลอดจนการซักถามหรือแสดง

ความเหน็ในเรื่องต่างๆ ทีค่ณะกรรมการไดร้ายงานใหท้ราบหรอืได้

ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

1. การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บรษิทัดูแลและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกรายไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือ

หุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั หรอืผู้ถือหุ้น

ต่างชาตเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์ของบริษทั 

เป็นผู้ด าเนินการจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้

ถอืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 

วนัก่อนวนัประชุม หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดทุกครัง้ และ

ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 

วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วัน

ตดิต่อกนั  

1.3 มกีารใหข้้อมูล วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดย

มคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทีเ่สนอ 
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1.4 บรษิทัจดัอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธใินการ

เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงอยา่งเตม็ที่ 

1.5 บรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ
การประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดอืนตุลาคม ถึงเดอืนธนัวาคม ของ
ทุกปี และส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น
ประจ าปี ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ ์
และระบุข ัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.pjw.co.th   
ในสว่นของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

1.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ
หรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น
อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 

2.2 บรษิทัใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบยีนและ

นบัคะแนน เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ 

ถูกต้อง แม่นย า และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม 2 ชัว่โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถงึเวลาก่อน

การพจิารณาวาระสดุทา้ย 

2.3 ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระ ก่อนการลง

มติในวาระใดๆ รวมทัง้จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ

ขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ

ตรวจสอบได ้ 

2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

กรรมการไดท้ลีะคน 

2.5 บริษัทจัดให้มีบุคคลที่ เ ป็นอิสระเ ป็นผู้ตรวจนับหรือ

ตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามญัและวิสามญั ผู้ถือหุ้น และ

เปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

3. การจดัท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการ

ประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ โดย

มกีารบนัทกึขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผล 

คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซกัถาม บนัทึกค าถามค าตอบ 

และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน 

และงดออกเสยีง รวมถึงบนัทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

และกรรมการทีล่าประชุม 

3.2 บริษทัจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายในวนั

เดยีวกนักบัวนัประชุม หรอือย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวนัท าการ

ถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั รวมทัง้เผยแพร่

รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

หมวดท่ี  2   การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The 

Equitable Treatment of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้

ทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร รวมทัง้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รบัการปฏิบตัิที ่

เท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมี

โอกาสไดร้บัการชดเชย 

1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บรษิทัแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ผ่านเวบ็ไซต์

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท  

อยา่งน้อย 28 วนั ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. บริษทัแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ, ขัน้ตอนการออกเสียงลงมต ิ 

รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น  

โดยระบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมและบอกกล่าวก่อนเริม่การประชุม 

1.3. บรษิทัจดัท าหนังสอืเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และภาษาองักฤษส าหรบัผู้ถือหุ้น

ชาวต่างชาต ิ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1 บรษิทัมนีโยบายที่จะสรา้งความเท่าเทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบัผู้

ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิด
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โอกาสให้ผูถ้ือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มูลรายละเอยีด

เพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรอื คุณสมบตัิและการให้ความ

ยนิยอมของผู้ได้รบัการเสนอชื่อ ระหว่างเดอืน ตุลาคม ถึงเดือน

ธนัวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์

และระบุข ัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ในเว็บไซด์ของบรษิทั ในส่วนของนัก

ลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทจะกลัน่กรองระเบียบวาระที่จะเป็น

ประโยชน์อย่างแท้จริง และคดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 

ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการก่อน

น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและก าหนดใน

ระเบยีบวาระการประชุมต่อไป 

2.2 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไมเ่พิม่วาระการประชุมในที่ประชุมโดย

ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส

ศกึษาขอ้มลูประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสนิใจ 

3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

3.1 บรษิทัมกีารก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครดั 

เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือ

ผูอ้ื่นในทางมชิอบ นอกจากน้ี กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานที่

อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบัข้อมูลภายในของบริษทัต้องไม่ใช้ข้อมูล

ดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกบั

ข้อมูลภายในท าการซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่

สมรส บุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) 

ภายใน 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบ

การเงนิประจ าปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว อย่างน้อย 3 

วนั 

3.2 กรณีที่กรรมการ หรอืผูบ้รหิารมกีารซื้อขายหลกัทรพัยข์อง

บรษิทั ตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทั ของตนเอง คู่สมรส 

และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ

ใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป และให้เลขานุการบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ

ผูบ้รหิารต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

3.3 บรษิทัมนีโยบายที่จะก าหนดโทษทางวนิัยส าหรบัผูแ้สวงหา

ผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบรษิทัไปใช้  หรอืน าไป

เปิดเผยจนอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1 บรษิทัได้ก าหนดแนวทางการจดัการเรื่องการมสี่วนได้เสยี
อยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพจิารณา

ธรุกรรมระหวา่งบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง 

4.2 โดยเมื่อเกดิกรณีดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องนัน้จะต้อง

รายงานให้บริษทัทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออก

เสยีงในเรื่องนัน้ๆ 

5. การท ารายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่เป็นรายการทางการคา้ที่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป

จะต้องกระท าอย่างยุตธิรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ

ธุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length) บรษิทัไดก้ าหนดกรอบ

การท ารายการดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการพจิารณาและใหค้วามเหน็โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาอนุมตัเิป็นหลกัการ และฝา่ยจดัการสามารถอนุมตักิารท า

ธุรกรรมดงักล่าวได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้

ในลักษณะเดียวกบัที่วิญญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร บุคคลที่เกี่ยว

โยงกนั ของบรษิทั หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยใหก้รรมการ

ที่มีส่วนได้เสยีงดออกเสียงในวาระดงักล่าว ทัง้น้ีบริษทัจะจดัท า

รายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกนั เพื่อรายงานในที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  และการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัท  จะจดัให้มี

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณ ี

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of 

Stakeholders) 

หลกัการ :  ผูม้สีว่นไดเ้สยีควรไดร้บัการดูแลจากบรษิทัตามสทิธทิี ่

มีตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างบริษทักบัผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ 

ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่

ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยีภายใน หรอืผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก โดย

บรษิทัตระหนักดวี่าการสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของ

บริษัท ดังนัน้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่

เกีย่วขอ้งเพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็น

อยา่งด ี

ผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รักษา

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ

หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน จดัให้มโีครงการพฒันาศกัยภาพของพนักงานทุก

คน  โดยใหถ้อืว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าอย่างยิง่ 

และเป็นหวัใจส าคญัที่เกื้อกูลให้การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จ

ตามเป้าหมาย   ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามมุ่งม ัน่ที่จะพฒันาองคก์รให้

เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ เสรมิสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศ

การท างาน ส่งเสรมิการท างานเป็นทมีส่งเสรมิการพฒันาความรู้

ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้ามีความมัน่คงใน

อาชีพ    รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมและปฏิบัติงานด้วย

จิตส านึกถึงความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  พร้อมให้

ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการท างาน 

รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการท างาน  รบัฟงัข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

กนั  

ลูกค้า มุ่งม ัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกค้า 

เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบัสินค้า/

บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาที่เหมาะสม 

และเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้รวมทัง้ปฏบิตัติามเงื่อนไข

และข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั  มีการพฒันายกระดบั

มาตรฐานสินค้าและบริการให้สู งขึ้นอย่างต่อ เ น่ือง  รักษา

สมัพนัธภาพที่ดี และยัง่ยืนกบัลูกค้าอย่างจริงจงั และสม ่าเสมอ 

รวมถงึไมน่ าขอ้มูลของลูกคา้มาใช้เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 

คู่คา้และเจา้หน้ี ค านึงถงึความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดั

เอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ  รักษา

ผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หน้ี โดยการปฏบิตัติามกฎหมาย 

และกติกาที่ก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั และมจีรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกจิ ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่

สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 

อยา่งเครง่ครดัและมกีารปฏบิตัติ่อเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรมรวมถงึการ

ช าระคืนตามก าหนด เวลาการดูแลหลกัทรพัย์ค ้าประกนั  และ

เงื่อนไขอื่นๆ ตามขอ้สญัญาอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยจะมกีารรายงานคู่คา้ และเจา้หน้ี

ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ

รว่มกนัหาแนวทางแกไ้ขปญัหาดงักล่าว ในการคดัเลอืกคู่คา้บรษิทั

ไดจ้ดัใหม้กีารคดัเลอืกผูข้าย ผูส้่งมอบ และผูใ้หบ้รกิาร โดยปฏบิตัิ

ตามวธิกีารปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซื้อจดัจา้ง การประเมนิผูส้่งมอบ 

และการพฒันาผูส้ง่มอบ 

คู่แข่ง ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากล

ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการ

คา้ และยดึถือกตกิาของการแข่งขนัที่ดอีย่างเสมอภาคกนั ไม่กีด

กนัผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสียงของ

คู่แข่งทางการค้าดว้ยการกล่าวหา ใหร้า้ยป้ายส ี และโจมตีคู่แข่ง

โดยปราศจากมูลความจรงิ หรอืมกีารกระท าการใดๆ ที่ไม่เป็น

ธรรมต่อการแขง่ขนั 

ภาครฐั ให้ความส าคญักับความโปร่งใสและค านึงถึงความ

ซื่อสตัยส์ุจรติในการตดิต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าที่ หรอืหน่วยงาน

ภาครฐัเพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่
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เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้าน

การให้สนิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรฐั เพื่ออ านวยความสะดวก 

หรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษิทั 

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม มนีโยบายในการด าเนิน

ธรุกจิ ดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ใน

ด้านความปลอดภัย  คุณภาพชีวิต  และการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิตระหนักถงึคุณภาพชวีติของชุมชนและสงัคม  

ส่งเสริมการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ ตลอดจนค านึงถึง

การด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การปฏิบตัิงาน

และการตัดสินใจ การด าเนินการใด ๆ ของบริษัทจะต้องท าให้

แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่าง

ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบหรอืมาตรฐานต่างๆ ตลอดจน

จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้

พนักงานมีจิตส านึกและมีความรบัผิด ชอบต่อชุมชน สงัคมและ

สิง่แวดล้อม รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนที่

บรษิทัด าเนินธรุกจิอยูต่ามสมควร 

2. การป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ของบริษัทได้

ก าหนดให้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยให้ความส าคญักบั

ความโปร่งใส และค านึงถึงความซื่อสตัย์สุจรติเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ด าเนินการ ทีอ่าจสง่ผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อ

หลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการใหส้นิบนต่างๆ และ

ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการป้องกนัและติดตามการมี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. กระบวนการประ เมินความ เสี่ย งจากการทุ จริต

คอรร์ปัชัน่:  บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งที่จะเกดิการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลเพื่อป้องกันและ

ตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่  จดัใหม้กีาร  

ฝึกอบรม ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบันโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ อกีทัง้จดัให้มี

กระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการ

บรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ 

3. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตามการมสี่วนเกี่ยวขอ้ง

กบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรปุไดด้งัน้ี 

- ก าหนดให ้ผูบ้รหิารและพนักงาน จดัท าแบบประเมนิ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ก าหนดใหส้ านกัตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากบัดูแล
กิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

- ก าหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัตามล าดบั อยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน   

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน  ดงัน้ี 

1. CG Report ของบรษิทั  

โทรศพัท์ หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839-130 
ต่อ 153 และ 176 

E-mail: cgreport@pjw.co.th  

2. ส านกังานเลขานุการบรษิทั หรอื ส านกัตรวจสอบภายใน  

โดยจดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย์ หรอืยื่นส่งโดยตรง : 
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 28 
หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืง
สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

โทรศพัท์ หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839130 
ต่อ 153 และ 176 

3. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

Email: Taxspecialist2007@yahoo.com 

mailto:Taxspecialist2007@yahoo.com
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เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กจิการ Email: ac-secretary@pjw.co.th 

โดยจดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย์ หรอืยื่นส่งโดยตรง : 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 28 

หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

ทัง้น้ี การแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน ควรใช้ถ้อยค าสุภาพ 

ระบุความจรงิหรอืพฤตกิารณ์ใหช้ดัเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได ้ผู้

แจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้่า การพจิารณาแจ้ง

เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุก

ขัน้ตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ  ส าหรบัข้อมูลต่างๆ ที่ได้รบัจะรกัษาไว้เป็น

ความลบั 

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure 

and Transparency) 

หลกัการ :  เปิดเผยข้อมูลส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับริษทั ทัง้ข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทีม่ิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี

ความเท่าเทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่มี
ความถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทัง้การรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคญัที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  ซึ่ งล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษทั  
โดยบรษิทัมนีโยบายที่จะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัต่อผู้
ถอืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ขอ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษทัมกีารจดัท าเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลที่ดตีามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ของตลาดหลกัทรพัย ์และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลรายงาน

ประจ าปี งบการเงนิ นโยบายการก ากบัดแูลกจิการที่ดจีรรยาบรรณ
ในการประกอบ และมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิง่พมิพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร และโครงสรา้งกลุ่มธรุกจิของบรษิทั  

บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทางใน
การตดิต่อ ให้ขอ้มูลข่าวสาร ได้แก่ การจดัท าประชุมนักวเิคราะห์
และแถลงขา่วผลประกอบการของบรษิทั และน าเสนอขอ้มูลต่อนัก
ลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ
บรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity Day)   เพื่อชี้แจง
ขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกจิและการด าเนินงานของบรษิทัทุกไตรมาสและ
ประจ าปี และมีการจดัท าจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการ
ให้แก่สื่อมวลชน นอกจากน้ียังร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย จดัใหม้กีารเยีย่มชมกจิการ (Company’s Visit)  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั 
และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิ
ดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วนเพยีงพอในงบ
การเงิน ซึ่งในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 

หมวดท่ี  5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(Responsibilities of the Board of Directors) 

หลกัการ :   คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล

กิจการเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษทั  คณะกรรมการมีความ

รบัผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าทีต่่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจาก

ฝา่ยจดัการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

บรษิทั พจิารณาจดัตัง้คณะกรรมการบรษิทัภายใต้โครงสรา้ง
ที่เหมาะสม การแต่งตัง้กรรมการของบรษิทัจะพิจารณาสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่  มีวิส ัยทัศน์ มี
ความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้สามารถอุทศิเวลาให้กบั

mailto:ac-secretary@pjw.co.th
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บรษิทั เพื่อทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ที่ และมคีวามอสิระในการ
ตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัมีความหลากหลายทัง้
วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านบญัชีการเงนิ ด้านธุรกิจ ด้านการจดัการ ด้าน
การตลาดระหวา่งประเทศ ดา้นกลยทุธ ์ดา้นการบรหิารภาวะวกิฤต 
ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแลกจิการ และเพศ ซึ่งปจัจุบนั
คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการที่เป็น
ผูบ้รหิารจ านวน 5 คน และกรรมการอสิระจ านวน 4 คน ก าหนด
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอสิระแต่ละท่าน
ไวท้่านละไมเ่กนิ 9 ปี กรรมการอสิระเหล่านัน้อาจไดร้บัการแต่งตัง้
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีหากคณะกรรมการบรษิทัเหน็
วา่มคีวามเหมาะสม 

ตามข้อบังคบัของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญั

ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย

จ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้

เป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหน่ึง

ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจาก

ต าแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะ

เลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล

กิจการ  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

หรอืรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมสีทิธหิน้าที่ตามที่

ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้เกิด

ความชดัเจนในดา้นความรบัผดิชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย

การก ากบัดูแลและการบรหิารงานประจ า ทัง้น้ี บรษิทัได้แบ่งแยก

บทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กบั

ผูบ้รหิารอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดย

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบั

ดูแลการด าเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ขณะที่ผูบ้รหิาร

ท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ก าหนด  โดยประธานกรรมการบรษิทั และ ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นบุคคลคนละคนกนั  

เพื่อน าไปสู่การปฏบิตังิานดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่าง

มปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบั

จ านวนบริษทัที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษทัจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั และประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษทั สามารถด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิทัอื่นไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั โดยไม่รวมบรษิทัย่อย ทัง้น้ี

ตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อท า

หน้าที่ ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ า งๆ  ที่

คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกิจการ

ของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏิบตัิตาม

มติคณะกรรมการ รวมทัง้หน้าที่และความรบัผิดชอบอื่นๆ ตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

2.บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าที่พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ

ในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

เช่น ทบทวนและอนุมตัิวสิยัทศัน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย

ทางการเงนิ ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี 

รวมทัง้ก ากบัดแูลใหฝ้า่ยจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่

ก าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

- การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก าหนดนโยบายและ
การบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความ

รบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และการ

บริหารงานประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารถู ก เลือกตั ้ง จาก

คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคล

เดยีวกนักบั ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เป็นผูน้ าและมสี่วนส าคญัใน

การตดัสนิใจเรื่องนโยบายของบรษิทั อนัเป็นผลมาจากการประชุม
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คณะกรรมการบรษิทั ทีไ่ดพ้จิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิ

ร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้น าการประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมี

ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  

ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทัง้น้ี 

ประธานกรรมการไม่ไดร้่วมบรหิารงานปกตปิระจ าวนั แต่ให้การ

สนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่าน

ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท

ภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(รายละเอียดอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ) 

- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดใ้หค้วาม

เหน็ชอบนโยบายดงักล่าว   ทัง้น้ีคณะกรรมการจะได้จดัใหม้กีาร

ทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า 

บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกนั เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนใน

องค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนด  และจากการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2556 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2556   

ได้มีมติ อ นุมัติ ให้คณะกรรมการต รวจสอบ  เปลี่ ยน เ ป็ น

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ เพื่อมีบทบาท

หน้าที่ ส่งเสรมิ ศกึษา ปรบัปรุง ประเมนิ และทบทวน หลกัเกณฑ์

การก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทให้เป็น

ปจัจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

- จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่การด าเนินธุรกจิที่ถูกต้องและเป็น

ธรรม โดยมีนโยบายที่จะก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหน้ ามาใช้และเผยแพร่ใหแ้ก่

กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน เป็นแนวทางการปฏิบตัิ   เพื่อ

แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม 

มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ค านึงถึงสังคม และ

สิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรใน

รูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดงักล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง

ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่ทุกคนพึงปฏิบัติตน และ

ปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

การเคารพและปฏิบตัิตามกฎหมาย การมสี่วนได้เสยีและความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้มูลภายในและการรกัษาขอ้มูล

อนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การ

รบัและการใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด ทรพัยส์นิ

ทางปญัญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร สทิธแิละความ

เป็นกลางทางการเมือง การปฏิบตัิต่อพนักงาน และความ

รบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 ทัง้น้ี บริษทัได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผู้บริหาร 

และกรรมการทุกคนรบัทราบและยดึปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั รวมถึง

ใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

- ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เท่านัน้  และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องทบทวน

และเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัใหบ้รษิทัทราบถึง

ความสมัพนัธ์ หรอืการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว   และ

ในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวขอ้งหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พจิารณา ต้องไม่เข้าร่วมการ

พจิารณา และไม่มอี านาจอนุมตัใินธุรกรรมนัน้ๆ รวมถงึในการท า

รายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข 

เสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการจะน าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความ

เหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
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หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้จะได้มีการเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) 

ดว้ย 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ซึ่งหมายรวมถึงคู่

สมรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการถอื

ครองหลักทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 

59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 

2535 ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน 

รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบัทราบ

ขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที่

ไม่มหีน้าที่เกี่ยวขอ้ง และซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 

เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการ

เผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้น้ีเพื่อเป็นการป้องกนั

ไมใ่หน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

- ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการ

ควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธภิาพ   ทัง้น้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะ

สรา้งความมัน่ใจต่อฝา่ยจดัการในการช่วยลดความเสีย่งทางธุรกิจ 

ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

จดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว ้ 

ช่วยปกป้องคุ้มครองทรพัย์สนิไม่ให้ร ัว่ไหล สูญหายหรอืจากการ

ทุจรติประพฤติมชิอบ ช่วยให้รายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง

น่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น   

ดงันัน้บรษิทัจงึได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของ

ผู้ปฏิบตัิงานและผู้บรหิารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

อย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้สนิทรพัย์ของบรษิทัให้เกิด

ประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ฏบิตัิงาน ผูต้ดิตามควบคุม 

และประเมนิผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ

ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรบัผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจดัให้มีขึ้น  

รวมทัง้ได้จ ัดท าและทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ด้านการ

ด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการจดัการ

ความเสี่ยง และยงัให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภยัล่วงหน้า

และรายการที่ผิดปกติโดยส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่

ตรวจสอบและประเมนิข้อมูลทัง้ที่เป็นขอ้มูลทางการเงนิ และไม่ใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ  ประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่า

ระบบที่วางไว้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้

สอบทานการปฏบิตัติามกฎเกณฑภ์ายในต่างๆ ขององคก์ร เพื่อให้

ม ัน่ใจว่าบรษิทั ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและขอ้บงัคบัของกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสนับสนุนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง   

- การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัในด้านการบรหิารความ

เสี่ยง และเป็นผู้รบัผดิชอบก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงใน

ภาพรวมทัง้องคก์ร ประเมนิความเสีย่งและบรหิารความเสีย่งของ

องค์กร เพื่อจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถยอมรบัได้ 

โดยปจัจบุนับรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

นโยบายทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยมหีลกัการก าหนดว่า หากมคีวามเสีย่ง

ใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกิจไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตาม

แผนที่ก าหนดแล้ว  บรษิทัจะต้องมมีาตรการในการบรหิารความ

เสีย่งเหล่าน้ี ตลอดจนการทบทวนอนุมตั ิวสิยัทศัน์ ภารกจิ หรอืกล

ยุทธ์ของบริษัทในทุกปี รวมถึงมีการติดตามดูแลให้มีการน ากล

ยุทธ์ของบรษิทัไปปฏิบตัิตาม พร้อมกบัส่งเสรมิและกระตุ้นให้ทุก

คนสร้างวฒันธรรมการท างานที่ตระหนักถงึความส าคญัของความ

เสี่ยง ท าความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข 

อาท ิการปรบัปรุงขัน้ตอนในการด าเนินงาน และการใช้ทรพัยากร

อย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกนั
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หรอืลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้น้ี เพื่อวตัถุประสงค์ในการ

ป้องกนัและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลบักนั 

การด าเนินการอย่างเป็นระบบดงักล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บรษิทั

สามารถได้รบัประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้าง

คณุคา่เพิม่ใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

- รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหน้าที่รบัผิดชอบต่องบการเงินของ

บรษิทั โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กจิการ ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิ และดูแลใหม้กีาร

จัดท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตาม

มาตรฐานทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มูลที่

ส าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมฝี่ายบญัชีและ/

หรอืผูส้อบบญัชมีาประชุมรว่มกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็น

ผู้รบัผิดชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการ

เงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชขีองบรษิทั  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญั  ทัง้ขอ้มูล

ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน   ด าเนินการบนพื้นฐานของ

ขอ้เทจ็จรงิอยา่งครบถว้น  และสม ่าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมกีารก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าใน

แต่ละปี  เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้ร่วมประชุม

ได้ โดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิม่เตมิตามความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระที่ชดัเจน  น าส่ง

เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่าง

น้อย 5 วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษา

ขอ้มูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมี

เหตุจ าเป็นเรง่ดว่น และมกีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็

รวบรวมเอกสารรายงานที่รบัรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและ

สามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ีบริษัทได้จดัท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่อให้

คณะกรรมการสามารถก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝา่ยจดัการได้

อยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์ 

ในการประชุมประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที่

บรหิารเป็นผูร้่วมกนัก าหนดวาระการประชุมและพจิารณาเรื่องเข้า

วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการ

แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารบัการพิจารณาเป็น

วาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทั ซึ่งท า

หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ

คดิเหน็ได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมผีู้บรหิารระดบัสูงเข้า

ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่ เ ป็น

ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้จะได้รบัทราบ

นโยบายโดยตรง เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้น้ี ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของ

เสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสยีงหน่ึงเสยีง ซึ่งบรษิทั

ได้ก าหนดใหม้จี านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลง

มติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดย

กรรมการที่มสี่วนไดเ้สยีจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ / หรอืไม่ใช้สทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานใน

ทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการ

ประชุม และเอกสารส าคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการ

อื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสัย

ดงักล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีที่

กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้

เลขานุการบรษิทั บนัทึกข้อคดัค้านไวใ้นรายงานการประชุม หรอื

ยื่นหนงัสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบรษิทัได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้เลขานุการบรษิทั

ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บนัทึกรายงานการประชุม 

และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรอง

ความถูกต้อง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป 

รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกบัการประชุมต่างๆ 
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เพื่อสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบรษิทัจะ

เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึ่ง

จะแจง้เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากน้ี คณะกรรมการ

บรษิทัถือเป็นนโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมโีอกาสที่จะ

ประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปญัหาต่างๆ 

เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี่ายบรหิารร่วม

ดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุม  

4. ค่าตอบแทน 

บริษัทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยมี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา

ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงการปฏิบัติงานและ

ความรบัผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบรษิทั ความ

เหมาะสมและเปรยีบเทยีบอ้างอิงกบัธุรกจิในประเภทเดยีวกนักบั

บริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน น าเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพิจารณาน าเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีบริษัทมีนโยบายจ่าย

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พจิารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทน

ผู้บริหารระดบัสูง อนัได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร  ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทใช้

ความระมดัระวงัในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บรหิารของบรษิทัให้อยู่

ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจ

เดยีวกนั เพื่อทีจ่ะดแูลและรกัษาผูบ้รหิารที่มคีุณภาพไว ้ผูบ้รหิารที่

ได้ร ับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้ร ับ

คา่ตอบแทนเพิม่ตามความเหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบ

ทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้  

5. การพฒันาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 

บรษิทัสง่เสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และ

เลขานุการบรษิทั เข้าร่วมอบรม/สมัมนาหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เช่น 

หลกัสูตรที่จดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานหรอืองคก์รอิสระต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองตลอดปี   โดยกรรมการของบริษัทมี

ประวตัิได้เขา้รบัอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทยแล้ว (ดงัรายละเอียดตามข้อมูลประวตัิของกรรมการแต่ละ

ท่าน) รวมถึงจดัใหม้กีารเยีย่มชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ ส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม ่

รวมถึงการจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ

ด าเนินธรุกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม ่

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของตนเองรายคณะ และประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 

ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลใน

การบรหิารน าไปปรบัปรุงพฒันาให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดย

ใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการแบบรายคณะ

และแบบคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายคณะ 

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
- ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 
- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

2.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย

รายคณะ  

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

รายบุคคล 

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

โดยในแต่ละหวัขอ้จะมขีอ้ย่อยให้กรรมการใหค้ะแนน และจะ

น าคะแนนเหล่านัน้มาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกรรมการทัง้ชุด 

โดยหลกัเกณฑก์ารประเมนิผล คดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเต็มใน

แต่ละขอ้ทัง้หมด ดงัน้ี 

 มากกวา่รอ้ยละ 85 = ดเียีย่ม  

 มากกวา่รอ้ยละ 75 = ดมีาก 

 มากกวา่รอ้ยละ 65 = ด ี  

 มากกวา่รอ้ยละ 50 = พอใช ้

 ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรงุ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบริษทัประจ าปี  2562 

รายการ ผลการประเมนิ เกณฑ ์
คณะกรรมการบรษิทั 93.33 ดเียีย่ม 
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

93.41 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

92.50 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

98.30 ดเียีย่ม 

7. การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของผู้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นประจ า

ทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มประเมนิผลงานประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และใช้ดชันีวดัความส าเรจ็

ขององค์กรเทียบกับความส าเร็จของเป้าหมายและแผนงาน

ประจ าปี  ความสามารถหลกั (Core Competency) ความสามารถ

ในการบริหารจดัการ (Managerial Competency) โดยผ่านการ

น าเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารรบัทราบเพื่อการปรบัปรงุและพฒันาต่อไป 

8. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญกับการจัดให้มี

แผนการสบืทอดต าแหน่งงานและแผนพฒันาผูบ้รหิารเพื่อสบืทอด

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทัง้ น้ี  เพื่อให้สามารถ

ด าเนินงานบรหิารไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสามารถคดัเลอืกบุคลากรที่

มศีกัยภาพตามสมรรถนะและมคีวามพรอ้มที่จะด ารงต าแหน่งงาน

ที่ส าคัญดังกล่าว โดยใช้หลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career 

Management) และแผนการสืบทอดต าแหน่ ง (Talent 

Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ได้ก าหนดวิธกีารและหลกัเกณฑ์ในการ

สรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้ได้รบัทราบและเข้าใจขอบเขตการพฒันาเพื่อให้เติบโตได้

อย่างมัน่คงและยัง่ยืนไปพร้อมกับบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัท

สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 

วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดให้มแีผนพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้รหิาร 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
พจิารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนด 
และสามารถสบืทอดในแต่ละต าแหน่งงานได ้

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบตัิงานและ
ความรู ้ของผูบ้รหิารทีม่รีะดบัความสามารถที่ต้องการในการจดัท า
แผนพฒันารายบุคคล 

4) ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ทบทวนและสรุปผลการจดัท า
แผนการสบืทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจ า และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ทราบปีละ 1 ครัง้ 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการ

ที่ดี โดยได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และ คณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้รหิาร

ของบรษิทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒทิี่มคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง โดยโครงสรา้ง

การบรหิารงานของคณะกรรมการต้องมคีวามหลากหลาย ในดา้น

ทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชกีารเงนิ 

ดา้นธุรกจิ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดระหว่างประเทศ ดา้นกล

ยุทธ ์ดา้นการบรหิารวกิฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแล

กจิการ  

คณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยสอบทาน ทบทวน มอบหมาย 

ก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตามอ านาจหน้าที่ ภายใต้

หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยค านึงถงึผู้มสี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม

เป็นส าคญั  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระมจี านวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามของ

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ขอ้มลูการด ารงต าแหน่ง และรายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมในปี 2562  มดีงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร ัง้) 

1. นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ / 
กรรมการอสิระ 

4/4 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการอสิระ 4/4 

3. นายณฐัวฒุ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการอสิระ 4/4 

โดยม ีนางสาวสพุตัตรา  นิจจะยะ ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

โดยกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ทัง้สามท่าน เป็น

ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการบญัชี ภาษอีากร การเงนิ การบรหิารจดัการ 

การบรหิารความเสีย่ง และประสบการณ์เพยีงพอ ที่จะท าหน้าที่ใน

การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

ในปี 2562 มีการประชุม 4 ครัง้ โดยมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทั และมกีารประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี

ภายนอกและผูบ้รหิารสูงสุดดา้นบญัชแีละการเงนิ ในการสอบทาน

งบการเงนิรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดแูลกิจการ 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 3 ปี 

ทัง้ น้ี เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ประธาน

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ กรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดูแลกจิการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้

ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งไดอ้กี นอกจากการพน้จากต าแหน่งตาม

วาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล

กจิการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ลาออก 
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2. ตาย 
3. ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการตามขอ้บงัคบัน้ี 
4. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการคนใดจะลาออกจาก

ต าแหน่ง ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั ทัง้น้ี

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการที่ประสงคจ์ะลาออกก่อน

ครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่นหนังสอืลาออกต่อบรษิทัล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วนั พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัได้

พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบุคคล

ที่ลาออก ทัง้น้ีบริษทัต้องแจ้งการลาออกพร้อมส่งส าเนาหนังสือ

ลาออกใหก้บัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบดว้ย กรณีที่

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อนครบ

วาระการด ารงต าแหน่ง บรษิทัจะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อม

สาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศทราบ โดยกรรมการ

ตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนัน้ มีสิทธิชี้แจงถึงสาเหตุดงักล่าว ให้

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบดว้ยกไ็ด ้

กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการว่าง

ลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ

และก ากบัดูแลกิจการ หรอือย่างช้าภายใน 3 เดอืน นับแต่วนัที่

จ านวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏบิตังิานของ

คณะกรรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมคีวามต่อเน่ืองอยู่

ตลอดเวลา ทัง้น้ี ใหบุ้คคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดูแลกิจการแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ เหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการทีต่นแทน 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน ( Internal 

control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

3. พจิารณาให้ความเหน็และให้ขอ้สงัเกตงบประมาณและ

อตัราก าลงัของส านักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบรหิารเป็น

ผูอ้นุมตั ิ

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพฒันาการก ากับดูแล

กิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่

จ าเป็นเพื่อการพฒันา และให้ความส าคญัโดยส่งเสริมให้บริษัท

ก าหนดเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีไว้เป็นวาระประจ าของการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. สอบทานให้บรษิทัมีกระบวนการบรหิารความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบมาตรฐานทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

รวมถึงการหารือร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบริษทัที่

เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสี่ยงและการประเมนิความเสี่ยงทุก

ดา้น รวมทัง้ความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างาน

บริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา และให้

ความเหน็ในรายงานผลและรายงานความคบืหน้าการบรหิารความ

เสีย่งของบรษิทั 

7. สอบทานให้บรษิทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์  ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

8. พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมี

ความเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบ

บญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวาม

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ น้ี เพื่อให้ม ัน่ใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ

ดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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และก ากับดูแลกิจการ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่

เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเหน็หรอืข้อสงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้ร ับจากการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่า ผูถ้ือหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควร

ทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

11. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการรบัแจ้งเบาะแส ในกรณีที่

พนักงานและผูม้สี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ มขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็การ

กระท าอนัควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

เพื่อให้ความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการ

สอบสวนที่ เ ป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่

เหมาะสม 

12. ควบคมุดแูลกรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น 

13. ในกรณีที่พบหรอืมขี้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและ

ผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อ

ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากบัดแูลกจิการเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องที่

ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

14. พิจารณาและทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้  เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และ

สอดคลอ้งกบัสิง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัคาดหวงั 

15. ปฏิบัติการอื่ น ใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท

มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการ 

ในการปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการ

ด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ตระหนกัถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัว่

ทัง้องค์กร จึงมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน และผู้บริหาร

ระดับสูงจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยก าหนดให้คณะ

กรรมการบรหิารความเสี่ยง ทบทวนและตรวจติดตามปจัจยัเสี่ยง

และผลกระทบดา้นต่างๆ ของบรษิทั พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ ทัง้ดา้น

การเงนิ ด้านการปฏิบตักิาร ดา้นสภาพแวดล้อมและการตลาด 

ด้านกฎหมาย รวมถึง การก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลให้มี

ระบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบ

ต่อธุรกิจของบรษิทัอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดม้อบหมาย 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั มจี านวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร ัง้) 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 

2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 

3. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 

3 ปี กรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจ

ได้รบัเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมี

อ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทัรวมถึงจดัท าแผนงาน
การบรหิารความเสีย่งและจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง ซึ่ง
ครอบคลุมความเสีย่งดา้นต่างๆทีม่ผีลต่อเป้าหมายและการด าเนิน
ธรุกจิของบรษิทั  อนัไดแ้ก่ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้น
การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการบรหิารธุรกิจ
บนสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขนัและมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลวตั ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรอืนโยบาย
ภาครฐั ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ ความเสีย่ง
การเกดิทุจรติ เป็นตน้ 

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่
ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
รบัทราบ 

3. รบัทราบ พจิารณา และให้ความเหน็ในผลการประเมนิ
ความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และ
แผนปฏบิตักิารเพื่อจดัการความเสีย่งที่เหลอือยู่ของบรษิทั เพื่อให้
ม ัน่ใจวา่บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประสบความส าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกนั และวิธีลดระดบัความ
เสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ 

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เ ป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเ น่ือง เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธผิล 

6. ใหค้ าแนะน า และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการบรษิทั 
ฝา่ยบรหิาร และคณะท างานบรหิารความเสีย่ง ในเรื่องการบรหิาร
ความเสี่ยงระดบัองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ปรบัปรุง และพฒันาระบบบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กรอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

7. รายงานความเสี่ยงที่ส าคญัขององค์กร รวมถึงสถานะ
ของความเสี่ยง แนวทางในการจดัการความเสี่ยง ความคบืหน้า 
และผลของการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทั เพื่อ
รบัทราบเป็นประจ า 

8. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก เพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน าทีเ่ป็นอสิระเกี่ยวกบักรอบ 
ขอบเขต และการปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่งใหแ้ก่
สว่นบรหิารความเสีย่ง 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 59  

 

9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบรหิารความเสีย่ง ให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากปจัจยัภายใน
และภายนอก 

10. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรใหม้คีวามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/หรือกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

11. มีอ านาจในการพิจารณาแต่งตัง้คณะท างาน หรือ
บุคลากรเพิม่เตมิ หรอืวา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญอสิระจากภายนอกไดต้าม
ความจ าเป็น เพื่อใหง้านการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพ และ
สามารถป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

12. ปฏบิตัิหน้าที่อื่นใดอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารความ
เสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

13. จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และมีการ
น าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จดัตัง้ขึน้ตามมตทิี่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2557 เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั ปญัจ

วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) สามารถปฏบิตัหิน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละรปูแบบการสรรหา ของกรรมการและประธานเจา้หน้าที่บรหิาร 

รวมถึงพจิารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้

มอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการบรษิทัและมคีุณสมบตัิของกรรมการครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้คณะ และประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2562 มดีงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร ัง้) 
1. ดร.ด าร ิ สโุขธนงั ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 1/1 
2. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 1/1 
3. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 

โดยมนีายวรรษภณ ภาวตัพงศ ์ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ านาจ หน้าที่ และความ

รบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.1 ด้านการสรรหา 
1.1.1 พิจารณาโครงสร้าง  ขนาด และองค์ประกอบ

คณะกรรมการ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัองคก์รและสภาพ แวดล้อม
การด าเนินธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

1.1.2 ก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และวธิกีารในการสรร
หากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์ร 

1.1.3 ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ  และพิจารณา
คดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ทัง้ใน
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กรณีที่มีต าแหน่งว่าง และ/หรือกรรมการครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง  
และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

1.1.4 เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

1.1.5 จดัให้มแีผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โดยมกีารทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

1.1.6 จัดท าแผนพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้
กรรมการปจัจุบนัและกรรมการเขา้ใหม่ใหเ้ขา้ใจธุรกิจที่กรรมการ
ด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพฒันาการ
ต่างๆ ทีส่ าคญั เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีเป็นตน้ 

1.2 ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1.2.1 ก าหนดนโยบาย โครงสร้า งค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ ใหแ้ก่กรรมการ 
และประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทัโดยมหีลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน 
เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจน
พจิารณาเปรยีบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ และ/หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

1.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนๆ 
1.3.1 แต่งตัง้ที่ปรึกษาประจ า และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษา

เฉพาะโครงการ เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
ความรบัผดิชอบไดใ้นกรณีจ าเป็นและสมควร โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของที่ปรกึษาด้วยค่าใช้จ่ายของบรษิทัได้ตามความ
จ าเป็นและสมควร 

1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ และน าเสนอขอ
อนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 

1.3.3 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

1.3.4 ปร ะธ านคณะก ร รมก า รส ร รห าแ ล ะ ก า หนด
คา่ตอบแทนเขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 

1.3.5 จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และมีการ
น าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

มจี านวน 4 ท่าน ซึง่มรีายชื่อดงัน้ี 

1. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสาธติ เหมมณฑารพ  กรรมการบรหิาร 

3. นางมาล ี เหมมณฑารพ  กรรมการบรหิาร 

4. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ  กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์ ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
กรรมการบรหิารซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัเลือกเข้า
มาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบรหิารรบัผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ านาจหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบตามทีไ่ดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) 

คณะกรรมการบรหิารมอี านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบ

ในการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกบัการด าเนินงานตามปกตธิุระและ

งานบรหิารของบริษทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจการบรหิารต่าง ๆ ของบรษิทั 

หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ 

เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนุมตัิ

และ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตาม

ผลการด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

โดยสรปุอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งัน้ี  

1. ด าเ นินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตาม
วตัถุประสงค ์ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และ
มตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั 
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2. พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ก าหนด
โครงสรา้งองคก์ร นโยบาย ทศิทาง และ กลยุทธ ์การด าเนินธุรกจิ
ของบริษทั การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ 
การบรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ต่อไป 

3. มอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะท างาน 
เพื่อการด าเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และการ
ก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการ 
และ/หรอืคณะท างาน รวมถงึควบคุมก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ และ/หรอืคณะท างานที่แต่งตัง้บรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และก ากบั
ดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ  

5. พจิารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่าย
บรหิาร เสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา
และอนุมตั ิ 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิการใช้จ่ายทางการเงินในการ
ด าเนินการตามปกติธุรกจิของบรษิทั แต่ละรายการภายในวงเงนิ
ไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

7. อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามที่คณะกรรมการบรษิทัไดเ้คยมมีติ
อนุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้  

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมตัิ การกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงิน
สนิเชื่อ หรอืการขอสนิเชื่อใด ๆ ของบรษิทั ส าหรบัระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่
เกนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและกรณีที่
ตอ้งใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเป็นหลกัประกนั ต้องน าเสนอขออนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบรษิทั 

9. พจิารณาการเข้าท าสญัญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติ
ของบริษทัที่ก่อให้เกิดรายได้   ซึ่งมีอายุสญัญาหรือข้อตกลงไม่
เกนิ 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกนิ 100 ล้านบาท แต่
ไมเ่กนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

10. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร 
รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
ก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดบัผู้บริหาร

ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝา่ยหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ยกเวน้ต าแหน่ง
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

11. ใหม้อี านาจในการมอบอ านาจใหบุ้คคลอื่นใดหน่ึงคน
หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร 
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไข บุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจ หรือการมอบอ านาจนัน้ ๆ ได้
ตามทีเ่หน็สมควร 

12. ด าเ นินการอื่ นใด  ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้น้ีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอื

มอบอ านาจช่วงที่ท าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร

สามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ (ตาม

นิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ก าหนด) มสีว่นไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่น

ใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่ เกี่ ยวข้อง 

คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเรื่อง

ดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้

เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขการค้า

ปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งก าหนด  

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

 กรรมการอิสระ 
บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้

ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้
แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้น้ี 
บรษิทัมีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้คณะ และมกีรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน  
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หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระอิงตามหลกัเกณฑ์
การคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคุณสมบตัขิองผูท้ี่จะมาท าหน้าที่
เป็นกรรมการอสิระ พจิารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องหา้ม
ของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ 
ข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวุฒกิารศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การ
ท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป 
ทัง้น้ี หากมกีรรมการอสิระคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดย
กรรมการอสิระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีง
เท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการอสิระทีต่นแทน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการ
อสิระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทับริษทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้น้ี ให้นับรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรอืผู้มอี านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั
เดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้เป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือ
หุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิ
กบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ให้
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ให้
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผู้ถอืหุน้ที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ดว้ย  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบั
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทน
ของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอื
ถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่น  ซึง่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่าง
เป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้น้ีกรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัคิวาม
เป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อมกบั
การรายงานข้อมูลประวตัิกรรมการ ณ สิ้นปี ส าหรบัจดัท าแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี
ของบรษิทั 
 คณะกรรมการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2557 วนัที่ 12 
พฤศจกิายน 2557 ไดม้มีตใินที่ประชุมจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนขึน้ เพื่อมหีน้าทีค่ดัเลอืกบุคคลที่เหมาะสม
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เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัมกีระบวนการสรรหากรรมการ
ของบรษิทั  โดยใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่และ/หรอืตวัแทนผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของแต่ละกลุ่ม  ผูท้รงคุณวุฒติามสายงานที่เกี่ยวขอ้ง  กรรมการ  
กรรมการอสิระและผูบ้รหิารของบรษิทัรว่มกนัเสนอรายชื่อบุคคลที่
มคีุณวุฒ ิประสบการณ์ ศกัยภาพ  โดยจะใช้ Board Skill Matrix 
มาเป็นเครื่องมอืในการพิจารณาคุณสมบตัิ ซึ่งจะให้ความส าคญั
ต่อผู้มทีกัษะ และประสบการณ์ที่มคีวามจ าเป็นต่อการประกอบ
ธรุกจิของบรษิทั และคณุสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 

1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน

จ ากดั พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

ของบรษิทั 

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายใน

สาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และเพิม่มลูคา่ใหแ้ก่บรษิทั 

3. มีคุณลกัษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

การก ากบัดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บรษิทั ปฏิบตัิหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง  และความซื่ อสัตย ์

(Accountability, Care and Loyalty) อุทศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที่  

การเลือกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวธิกีารที่ระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะต้องไดร้บั
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบรษิทัมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่เลอืกตัง้

บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ ในกรณีที่เลอืกตัง้
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็น
ผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมี
หรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้

ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสยีงชีข้าด    

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอัตรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ ให้
จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่
ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจาก
ต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออก
ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน
จ ากดัทราบดว้ยกไ็ด ้

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่ น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทนมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน และมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
หุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการอย่างน้อย 
3 ท่าน เพื่อท าหน้าทีใ่นการเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทั กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแต่ละ
รายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตดัสินใจในการด าเนิน
กจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย
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ล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษัท
ย่อยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการต้องมคีุณสมบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั 
และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที่ก าหนด
ว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอย่างน้อย 1 
ท่าน ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ความเขา้ใจหรือมปีระสบการณ์ด้านการ
บญัชหีรอืการเงนิทีเ่พยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงนิ รวมถึงการท าหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการได ้
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้
คณะ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถึงมี
ความรูด้า้นบรรษทัภบิาล มคีวามเป็นกลาง และมคีวามเป็นอสิระ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการสรรหาและคดัเลอืกบุคคล
ผูท้ีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหน่ง 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะก ร รม ก า รบ ริษัท เ ป็ น ผู้ พิ จ า รณา แต่ ง ตั ้ ง คณ ะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบรษิทั
ดูแลงานดา้นการบรหิารความเสีย่งในระดบัต่างๆ ภายในองคก์ร 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าฝา่ยจดัการซึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบงานดา้นการบรหิาร
จดัการความเสีย่งขององคก์รไดน้ า ระบบการบรหิารความเสีย่งไป
ปฏิบตัิอย่างมปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกจิขององค์กรอย่างครบถ้วน 
โดยกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 
อยา่งน้อย 3 คน และผูบ้รหิารระดบัสงู จ านวนไมน้่อยกวา่ 2 คน 
 ผู้บริหารระดบัสงู 

บรษิทัมนีโยบายที่จะสรรหาผู้บรหิารโดยคดัเลือกบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
โดยด าเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากร

บุคคล และจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั/หรอื
บุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบุคคลเข้า
ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยการแต่งตัง้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารต้องได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ร ับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและ
แต่งตัง้บุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิ
ของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ  ทัง้น้ีการแต่งตัง้
หัวหน้าหรือผู้ร ับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายเรื่องการด ารงต าแหน่งใน

บรษิทัอื่นของกรรมการบรษิทั (รวมถงึประธานเจา้หน้าที่บรหิาร) 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดหรือแนะน าโดย

หน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย ที่ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัจดทะเบียนควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไม่เกนิ 5 บรษิทั เน่ืองจากการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในจ านวนที่มากเกนิไป อาจมผีลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติห น้ าที่ ข องกรรมการ  ดังนั ้น

คณะกรรมการบริษทัจึงมกีารพิจารณาก าหนดจ านวนบริษทัจด

ทะเบยีนอื่นทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกนิ 5 แห่ง 

โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้  

นอกจากน้ี บรษิทัยงัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัภิายในในการ

ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในบรษิทัอื่นของกรรมการ โดยใหก้รรมการ

แจง้ล่วงหน้าก่อนการรบัต าแหน่งอื่นใดในบรษิทัและองคก์รต่าง ๆ 

มายงัคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งจะเป็นผู้

พจิารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และ

เลขานุการบรษิทัท าหน้าที่แจง้การด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่

ละคน เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ โดยจะมกีารเปิดเผย

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการให้ผู้ถือหุ้น

ทราบในรายงานประจ าปี และส าหรบัการด ารงต าแหน่งกรรมการ

ในบรษิทัหรอืองคก์รอื่นของผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัตัง้แต่รอง

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารขึ้นไปนัน้ (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
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บริหาร) บริษัทได้ก าหนดให้ต้องได้ร ับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบรษิทัดว้ย 

การพฒันาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้ง  ในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั ไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาในหลกัสูตรหรอืร่วมกจิกรรมต่างๆ ที่จดั

ขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์หรอืองคก์รอสิระต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสรา้งความรู ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ ซึ่งบรษิทัได้

ก าหนดใหใ้นแต่ละปีจะตอ้งมกีรรมการเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาความรู ้อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

ในการพฒันาความรู้ของกรรมการ จะพจิารณาจากหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสรมิความรูแ้ละทกัษะในดา้นที่กรรมการแต่ละท่านยงั

ขาดอยูต่ามการประเมนิจาก Board Skill Matrix ซึง่เลขานุการบรษิทั จะเป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้รหิาร เพื่อแจง้ประชาสมัพนัธ์

หลกัสตูรการอบรมเหล่านัน้ 

รายละเอยีดการเขา้ฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ  ของ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และเลขานุการบรษิทั ในปี 2562 

ปี 2562 หลกัสตูร สถาบนัท่ีจดัหลกัสตูร 

1. คณุววิรรธน์  เหมมณฑารพ  การปฏริปูธรุกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่น 2 ปี 
2562 

 Corporate Innovation Summit 2019 
 

 วปอ. รุน่ 62 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 
สถาบนั RISE (Regional Corporate 
Innovation Accelerator) 

วทิยาลยัปกป้องราชอาณาจกัร 
2. นางพรมิ     ชยัวฒัน์  มาตรฐานรายงานการเงนิ TFRS 15 

 ความทา้ทายของผูต้รวจสอบกบัเทคโนโลย ีAI และ 
Block chain 

 เล่าขา่วทุจรติและผดิมาตรฐานบญัชขีองบรษิทัจด
ทะเบยีน รุ่นที ่1/62 

 Data Analytics for Internal Auditor รุน่ที ่2/62 
 กจิกรรม Coaching เชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิส์

และโซ่อุปทาน 
 Smart Factory for Industry 4.0 
 

บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจ ากดั 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
 
สถาบนัเทคโนโลยแีละการสื่อสารเพื่อ
อุตสาหกรรม 

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบสงูสดุในการบรหิารจดัการธุรกจิ และการด าเนินงานของบรษิทัรวมถงึการบรหิารงานบรษิทัย่อย

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัอยูเ่สมอ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัรบัผดิชอบก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของ

บรษิทัย่อยและก ากบัควบคุมดูแลใหฝ้า่ยจดัการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว ้รวมถงึรายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปอย่าง

ถูกต้องและเพยีงพอ ตลอดจนมกีารก าหนดนโยบายตรวจสอบตดิตามการด าเนินงานของบรษิทัย่อย ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง โดยมสี านกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนส านกัเลขานุการบรษิทั รว่มกนัปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นน้ี 

http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
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การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมรีะเบียบ ข้อบงัคบั ใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจ้างต้องรกัษาความลบัและ/หรอืข้อมูลภายในของบรษิทั ไม่น า

ความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดย

ทางอ้อม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใช้ความลบั 

และ/หรอืขอ้มลูภายใน และ/หรอืเขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั

ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม นอกจากน้ีกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลูกจา้งซึง่อยูใ่นหน่วยงานทีไ่ดร้บัขอ้มูลภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้

ประโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยสูส่าธารณชน  และหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งท าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัภายใน 1 เดอืน ก่อนที่

งบการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเปิดเผยขอ้มูลอย่างน้อย 3 วนั   ทัง้น้ีขอ้บงัคบัดงักล่าวใหร้วมถงึคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่

บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิารและลูกจา้งของบรษิทัดว้ย 

นอกจากน้ีบรษิทัไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารเขา้ใจในภาระหน้าทีใ่นการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตร

ทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิาวะในบรษิทั  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยด์งักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นับจากวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลกัทรพัย์ และแจ้งให้เลขานุการบรษิทัรบัทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัย์ของกรรมการและ

ผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล   เพื่อน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมกีารฝา่

ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ทัง้น้ีบรษิทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใช้  หรอืน าไปเปิดเผยจนอาจท า
ใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย  โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์
ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 

ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยท์ี่ กจ. 39/2548 เรื่องหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 20) ก าหนดให้
บรษิทัจดัใหม้กีารหมนุเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าทีม่าแล้ว 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้อง
เปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีหง่ใหม ่บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดิมได ้

ส าหรบังบการเงนิปี 2562 ของบรษิทัไดต้รวจสอบและแสดงความเหน็ โดยนายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8134 
แห่งส านักงานสอบบญัชีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัในปี 2563 บริษทัและบริษัทย่อย มีการจ่าย
คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2562 รอบปีบญัชี 2563 

1. คา่สอบบญัช ี 2.010 ลา้นบาท 1.970 ลา้นบาท 
2. คา่บรกิารอื่น ๆ - - 

 
ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งตน้ไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหาร
จดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเชื่อมัน่กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจ
เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด าเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณ
และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง บรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และข้อแนะน าของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดบัการด าเนินการทีม่อียูแ่ล้ว  
ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานทีช่ดัเจน  รวมทัง้จดัใหม้จีรรยาบรรณ
ธุรกจิ (Code of Conduct) ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร   สื่อสารให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รบัทราบและถือปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองคก์รใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ค านึงถงึ
สงัคม และสิ่งแวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทาง
ปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตาม
กรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิด
วฒันธรรมการก ากบัดแูลกจิการอยา่งแทจ้รงิ 
2.   การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรษิทั ให้ความส าคญัในเรื่องการมสี่วนร่วมใน
การต่อต้านทุจริตคอร์ร ัปชัน่ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ
เกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อกี
ทัง้ได้ก าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึ่งได้
ผ่านการทบทวนและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  และ
ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนในบรษิทัและ
บริษทัย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจ ปฏิบัติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทัอย่างเขม้งวด 
เพื่อหลีกเลี่ยงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่
เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้าน
การให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั และไดม้กีารก าหนดบทลงโทษ
ทางวนิยัสงูสดุแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิดงักล่าว    
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นอกจากน้ี บริษทัได้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ ดงัน้ี 

1. บรษิทั ท าการสื่อสารประชาสมัพนัธ ์นโยบายการต่อต้าน
ทุจรติคอร์รปัชัน่ แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ให้
รบัทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ผ่านช่องทางการสื่อสาร
อเิล็กทรอนิกส์ ประกาศติดบอร์ดประสมัพนัธ ์อบรม และกจิกรรม
ของบรษิทั อกีทัง้ยงัสื่อสารไปยงับุคคลภายนอก นกัลงทุน โดยผ่าน
ช่องทางเวบ็ไซตบ์รษิทั 

2. บรษิทั จดัใหม้ชี่องทางการแจง้เบาะแสขอ้รอ้งเรยีน หาก
มกีารพบเห็นการฝ่าฝืนหรอืการกระท าทุจริตคอร์รปัชัน่ บริษทัมี
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้เรื่องดงักล่าวน ามาด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขให้
เกดิความถูกตอ้ง เหมาะสม โปรง่ใส และยตุธิรรมต่อไป 

3. บรษิทั จะเสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกปี 

ในปี 2562 บรษิทั ไม่พบประเดน็ปญัหาขอ้บกพร่องที่เป็น

สาระส าคญัเกี่ยวกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการด าเนินงานที่ไม่

สอดคล้องกบักฎหมาย หรอืข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ

ละเมดิจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิแต่อยา่งใด 

ทัง้น้ี รายละเอยีดของนโยบายและการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ได้

เปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั  www.pjw.co.th   ภายใต้หวัขอ้

การก ากบัดแูลกจิการ 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  
ไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธิ
มนุษยชน  ส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้น
สทิธมินุษยชนภายในธุรกิจของบรษิทั และกระตุ้นให้มกีารปฏิบตัิ
ตามหลกัการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยไม่แบ่งเชื้อ
ชาต ิ เพศ สผีวิ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความ
เชื่ออื่นใด ความบกพร่องหรือพิการ หรอืสถานะอื่นใดที่มิได้
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน โดยความรบัผดิชอบของธุรกจิ
ดา้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอืและคู่คา้ 

บรษิทัใหข้อ้มลูส าคญัแก่พนกังานและตวัแทนพนักงาน เพื่อให้
ทราบผลการด าเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ 
สนับสนุนการหารอื ความร่วมมอืระหว่างนายจา้งกบัพนักงานและ

ตวัแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน 
เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถงึ
การมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงการ
ไดร้บัขอ้มูลหรอืความคดิเหน็ผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้จดัให้มชี่องทาง
การสื่อสารเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งเสร ี

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บรษิทั ไม่ไดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน เกี่ยวกบั
การละเมิดสทิธิมนุษยชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทั ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
บรษิทั ไม่มกีรณีพพิาททางกฎหมายทัง้ในเรื่องแรงงาน สทิธขิอง
ผูบ้รโิภค และการด าเนินธรุกจิการคา้แต่ประการใด 

4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทัมีนโยบายปฏิบตัิกบัพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และการพฒันา
ศกัยภาพ โดยถอืว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคี่า และเป็น
ปจัจยัส าคญัในการผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็  ดงันัน้จงึ
มีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน  ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนกังานใหม้คีวามก้าวหน้า มคีวามมัน่คงในอาชพี และปฏบิตังิาน
ดว้ยจติส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงสิง่แวดล้อม พร้อมให้
ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการท างาน 
รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการท างาน รบัฟงัข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 

ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต 

สุขภาพอนามัยในการท างานของพนักงานตลอดจนบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง จงึไดก้ าหนดใหม้รีะบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัที่เป็นมาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็นแนวทาง

ในการสรา้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรอง

ระบบอาชวีอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 มา

ตัง้แต่ปี 2556 ทัง้น้ี มกีารด าเนินงานและการปฏบิตัติามกฎระเบยีบ

ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดั 

บรษิทั สนบัสนุนใหพ้นกังานปฏบิตังิานไดอ้ย่างปลอดภยั และ
มสีขุอนามยัในสถานทีท่ างานทีด่ ีบรษิทัมุง่เน้นการป้องกนัอุบตัเิหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเต็มความสามารถ และจะเสริมสร้างให้
พนักงานมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั อกีทัง้มกีารใหค้วามรูผ้่าน
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การฝึกอบรม และส่งเสรมิใหพ้นักงานมสีุขภาพอนามยัที่ดี รวมถงึ 
ดูแลสถานที่ท างานให้ถูกสุขลกัษณะ และมกีารรณรงค์ให้ด าเนิน
โครงการและกิจกรรมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยอย่าง
ต่อเน่ือง 

ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน 

บริษัทก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการแก่

พนักงานอย่างเป็นธรรม ระบบการให้ผลตอบแทนเป็นไปตาม

ความรูค้วามสามารถ และผลประเมนิการปฏิบตังิานของพนักงาน 

ซึ่งบริษทัใช้การก าหนดตวัชี้วดัเป็นรายบุคคล  (KPI : Key 

Performance Index) ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัเป้าหมายขององคก์ร 

เป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใน

การปฏบิตังิานของพนกังาน 

สวสัดกิารอื่นๆที่ส าคญั ซึ่งเป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชพี การจดัท าประกนัสุขภาพ 

ประกนัอุบตัเิหตุ การตรวจสุขภาพประจ าปี เบี้ยเลี้ยงต่างๆ การจดั

งานเลีย้งประจ าปี กฬีาส ีและอื่นๆ 

การพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนักงาน 

บรษิทั มนีโยบายสง่เสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนให้

พนักงานมกีารพฒันาความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพ มทีศันคตทิี่

ด ี มคีุณธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดูงาน เพื่อรองรบัการ

ขยายตวัของธรุกจิและสง่เสรมิโอกาสการเตบิโตในหน้าที่  ตามสาย

วชิาชพีและความสามารถอย่างเท่าเทยีมกนั  อกีทัง้เป็นการกระตุ้น

ให้พนักงานไดน้ าศกัยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์โดยฐานะ

ของพลเมอืงที่ดขีองสงัคม  เพื่อสรา้งพนักงานให้เป็นคนเก่งและด ี 

มีสมรรถนะที่สอดคล้องกบัทิศทางและวฒันธรรมองค์กร  ตาม

คา่นิยมหลกั   

การเตรยีมความพรอ้มพนักงานสู่การเตบิโตทางวชิาชีพด้วย

การเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐาน ความรู้ตามลักษณะงาน 

ความรูแ้ละทกัษะทางธุรกจิ รวมถงึทกัษะการบรหิารและความเป็น

ผูน้ าด้วยการเรยีนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความ

รบัผดิชอบตามระดบัพนกังาน ดงัน้ี 

 ความปลอดภยัในการท างานระดบัเจา้หน้าที ่
 การบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาที่

ย ัง่ยนื 
 หลกัการก ากบัดแูลกจิการ (CG), มาตรการต่อต้านทุจรติ

คอรร์ปัชัน่, จรรยาบรรณธรุกจิ 
 แผนก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ร า ยบุ ค ค ล  ( Individual 

Development Plan) พฒันาศกัยภาพของพนักงานเพื่อ
รองรบัการเตบิโตในองคก์ร 

 การจดัแบบประเมนิ 360 องศา ของกลุ่มผู้บรหิารซึ่งให้
ความส าคญักบัการประเมนิทัง้จากล่างขึ้นบน (upward 
appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) 
เพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรงุตนเอง 

 การจดัท าแบบประเมนิความรู้ทกัษะในการท างาน Skill 
Matrix เพื่อเป็นการประเมินความรู้และทกัษะในการ
ท างาน โดยหัวหน้างาน เพื่อวางแผนและจัดท าเป็น 
Training Roadmap ในแต่ละสายงาน  

อย่างไรกด็ ีการสรา้งทมีงานที่เขม้แขง็เป็นสิง่ส าคญั บรษิทัจงึ
เน้นการพฒันา ทกัษะการท างานเป็นทีม เพื่อรองรบัการท างาน
แบบข้ามสายงาน การพฒันาทักษะการตดัสินใจ และการแก้ไข
ปญัหาที่สะท้อนการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพและความเป็น
ผูน้ า ไดแ้ก่ 

 การจดักจิกรรม PJW Management “GROW” & “6 
Steps” Star Searchเพื่อใหพ้นักงาน ในส่วนงานที่ต้อง
ท างาน ประสานกับผู้บริหาร และผู้จดัการ ได้ร่วมกัน
โหวตคดัเลอืก ผูบ้รหิาร ผู้จดัการ ที่มคีวามโดดเด่น ตาม
คา่นิยมองคก์ร (Core Value)  

 การเข้าค่ายฝึกวินัย ในการท างาน (วินัยเข้ม ทีมงาน
แกรง่ องคก์รเลศิ KYT)  

 การจดักจิกรรม GROW Day เพื่อใหพ้นักงานมคีวามรู้
ความเข้าใจและเป็นการปลูกฝงัค่านิยมองค์กร (Core 
Value) 

 โครงการประเมนิความรูแ้ละทกัษะในการท างาน  
 โครงการจดัตัง้โรงเรยีนช่าง ส าหรบัช่างเทคนิค และช่าง

ซ่อมบ ารงุ 
 โครงการใหค้วามรูเ้รื่องการช่วยฟ้ืนคนืชพี ( CPR ) ช่วง

พกักลางวนั 
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ในปี 2562 บรษิทัฯ มีจ านวนชัว่โมงการอบรมพนักงาน

ทัง้หมด 10,321 ชัว่โมง ซึ่งคดิเป็นชัว่โมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย

อยูท่ี ่5.37  ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

5.  ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บั

ลูกค้า เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าได้รบัสนิค้า

และบรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาที่เหมาะสม 

และเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้เน่ืองจากบรษิทัตระหนักดี

ว่าการที่ลูกค้าไดร้บัสนิคา้/บรกิารที่ด ีมมีาตรฐาน จะเป็นการสรา้ง

ความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคสามารถช่วยใหลู้กคา้เพิม่รายไดม้ากขึน้ 

รวมทัง้บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงที่มตี่อลูกคา้ มกีาร

พฒันายกระดบัมาตรฐานสินค้าและบรกิารให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

รกัษาสมัพนัธภาพที่ดแีละยัง่ยนืกบัลูกคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ 

รวมถงึไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใช้เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาบรษิทัได้ยดึถือและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษทัได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานสากลดงัต่อไปน้ี 

 ISO 9001 คอื ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ เพื่อที่จะท า
ให้ม ัน่ใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้จดัตัง้และรกัษาระบบการ
จดัการดา้นคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยมจีุดประสงคท์ี่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานน้ี
เกี่ยวกบั การออกแบบ การพฒันา การผลิต และการใหบ้รกิาร ซึ่ง
สามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริษัท
จ าเป็นต้องมีความตระหนักและก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
รวมทัง้หลกัเกณฑ์ของระบบการจดัการที่มปีระสทิธผิล โดยบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

  Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ ์หรอื
ข้อก าหนดพื้นฐานที่จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิต
ปฏบิตัติามและท าใหส้ามารถผลติอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั มเีน้ือหา
ครอบคลุม 6 ประการ คอื 

1. สขุลกัษณะของสถานทีต่ ัง้และอาคารผลติ 
2. เครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการผลติ 
3. การควบคมุกระบวนการผลติ 
4. การสขุาภบิาล 
5. การบ ารงุรกัษาและการท าความสะอาด 
6. บุคลากร 

 Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP 
ซึ่งหมายถึง การวเิคราะห์อนัตราย จุดควบคุมวกิฤต เป็นแนวคิด
เกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขัน้ตอน
ของการด าเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการด าเนินงานเชิง
วทิยาศาสตร ์คอืมกีารศกึษาถงึอนัตราย หาทางป้องกนัไวล้่วงหน้า 
รวมทัง้มกีารควบคมุ และเฝ้าระวงั เพื่อใหแ้น่ใจว่ามาตรการป้องกนั
ทีก่ าหนดขึน้นัน้ มปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

 TS 16949 เป็นขอ้ก าหนดทางเทคนิค ISO ที่มอียู่ซึ่ง
สอดคล้องสหรฐัอเมรกิา, เยอรมนั, มาตรฐานระบบคุณภาพยาน
ยนต์ฝรัง่เศสและอิตาลีในอุตสาหกรรมยานยนต์ทัว่โลก ซึ่งระบุ
ความต้องการของระบบที่มีคุณภาพส าหรับการออกแบบ / 
พฒันาการผลติการตดิตัง้และการบรกิารของผลติภณัฑย์านยนต์ที่
เกีย่วขอ้ง 

6.  ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความรบัผดิชอบต่อ
ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในดา้นความปลอดภยั คุณภาพ
ชวีติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิการใช้พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ  ตระหนักถงึคุณภาพชีวติของชุมชนและสงัคม  
ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การปฏิบตัิงานและการตัดสินใจ การด าเนินการใด ๆ ของบริษัท
จะต้องท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑแ์ละการประกอบธุรกจิของบรษิทัทุก
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ   
ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส านึกและมีความรบัผิดชอบต่อ
ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ กบัชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินธรุกจิอยูต่ามสมควร 

ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษัทไม่มีมลภาวะที่

สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากเศษพลาสตกิส่วนเกนิสามารถ

น ากลบัมารไีซเคลิใหม่ไดท้ัง้หมด  แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัตระหนัก

ถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จ ัดตัง้ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้ดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บรหิารและพนักงานทุก

คนมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติตามนโยบาย โดยที่ผ่านมาได้มีการ

ด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

- บรษิทัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เกีย่วกบัการจดัการและการปฏบิตักิารดา้นสิง่แวดล้อม จงึเป็นเครื่อง
รบัประกนัระบบการดูแลป้องกนัสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิต
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ของบรษิทั ซึง่ครอบคลุมทุกพืน้ทีข่องบรษิทั โดยไดร้บัการตรวจสอบ
จากผูต้รวจประเมนิภายนอกซึง่มคีวามเป็นอสิระ 

- บริษัทได้มีการด า เ นินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดล้อม เช่น ตรวจวดั
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน ้าทิ้งที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนด 

- บริษัทได้ท าการค้นคว้า วิจ ัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มนี ้าหนักเบาขึ้น
เพื่อลดปริมาณการใช้เมด็พลาสติก ซึ่งในบางกรณีเป็นการท างาน
รว่มกบัลูกคา้ สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานราชการ 

7.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บรษิทั ไดม้กีารพฒันาความรูใ้หม่ๆ ใหก้้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ

และการพฒันานวตักรรมทีส่รา้งความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า

ต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคู่ไปกบัความเจรญิเตบิโตของ

ธรุกจิอยา่งยัง่ยนื โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

- บรษิทัได้มกีารน าโปรแกรม Mold Flow analysis มา

วเิคราะห ์แก้ปญัหาก่อนเริม่ท าเครื่องมอื (Injection Molding) และ

โปรแกรม B-Simulation มาวเิคราะหแ์กป้ญัหาก่อนเริม่ท าเครื่องมอื 

(Blow Molding) เพื่อลดระยะเวลาในการ Develop Tooling และ

แก้ปญัหาอย่างถูกต้องแม่นย า (จ าลองเสมอืนจรงิกระบวนการเป่า

และฉีดขึน้รปู) 

- บริษทัได้มีการน าหุ่นยนต์ มาช่วยในการตดั, หยิบจบั, 

เก็บ และบรรจุชิ้นงาน เพื่อลดโอกาสเกิดอุบตัิเหตุจากการท างาน 

รวมถึงลดกระบวนการการท างานที่ก่อให้เกิดความเมื้อยล้าของ

พนกังาน 

-  บริษัทได้มีการวิจ ัยและพัฒนางานเป่าขึ้นรูปโดยใช ้

Honeycomb (รงัผึ้ง) ในการลดน ้าหนักและเพิ่มความแขง็แรงใน

การรบัน ้าหนกั (Load) ส าหรบังานประเภท Lid, Cargo 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ในการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทได้มีการ

ประเมนิความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มที่มตี่อบรษิทั  ทัง้

ปจัจยัเสี่ยงภายในและภายนอก สถานการณ์ที่เป็นปจัจุบันและ

ความน่าจะเป็นในอนาคต หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใน

หลากหลายมิติอย่างสม ่าเสมอ โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความ

คดิเหน็ของผูม้สี่วนได้เสยีจะช่วยให้บรษิทั มคีวามเขา้ใจที่ชดัเจน

และครบถ้วนมากขึ้น จนสามารถน าไปใช้วางแผนและด าเนินการ

เพื่อป้องกนัความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ในอนาคต 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร 

ผูถ้อืหุน้ - การประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
- รายงานประจ าปี  
- เปิดใหเ้ยีย่มชมบรษิทั  
- นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

- Website บรษิทั 
- กจิกรรม Opportunity Day 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 
- Roadshow 

- ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย์ 

พนกังาน - การเขา้ร่วมประชุม 
- เสยีงตามสาย 
- กจิกรรม Morning Talk 
- กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีน 

- บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- กจิกรรมแรงงานสมัพนัธ์ 

 

ลูกคา้ - การเยีย่มชมบรษิทั 
- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 

- การประชุมผา่น Conference 
- Website บรษิทั 

 

คูค่า้และเจา้หน้ี  - กระบวนการคดัเลอืก การสรรหา 
- การประชุมประจ าปี  
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 

- Website บรษิทั 
- การประเมนิผูข้าย 
- การใหค้ าแนะน า 

 

คูแ่ขง่ - การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ 

- การพบปะสงัสรรค ์และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนั 

  

ภาครฐั - การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ  

- การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  
- การใหข้อ้มลู  
 

- Website ของบรษิทั  

ชุมชนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม - การเขา้ร่วม และใหค้วาม
สนบัสนุนกจิกรรม 

- การประชาสมัพนัธ ์ผ่านผูน้ า
ชุมชน  

- การใหค้วามช่วยเหลอื 

- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 
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การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัมีแนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้ม ัน่ใจว่าทิศทางและ

เป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ย ัง่ยืนมีความสอดคล้องต่อการ

เปลี่ยนแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และสอด

รบักบัความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อใหก้ารเตบิโตและพฒันา

อยา่งยัง่ยนืมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลจงึสรุปผลการด าเนินงาน

หลกัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2562 บริษทัมีผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจที่ส าคญั 

สามารถแบ่งปนัคุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กบักลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย ได้

ดงัต่อไปน้ี 

รายการ มลูค่าของรายการ * 

รายได้จากการขาย  ช่ วย ในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 

2,953.07 

ก า ไ ร  ( ข าดทุ น )  สุท ธิร วม  เพื่ อ
เสรมิสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้  

63.32 

เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทน
พนกังาน ** 

509.52 

คา่ฝึกอบรมพนกังาน 2.49 

เงนิบรจิาค 1.07 
 

* ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ปี 2562 

**  ประกอบดว้ยเงนิเดอืน ค่าจา้ง สวสัดกิาร เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยง

ชพี ประกนัสงัคม ส ารองเกษยีณอายุ รถรบัส่ง จดัเลีย้งปีใหม ่กฬีาส ี

การด าเนินงานด้านสงัคมและชุมชน 

บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัของการอยู่ร่วมกนักบัชุมชน 

และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายในการช่วยเหลือสังคม 

ชุมชน เพื่อส่งเสรมิให้เกิดการสร้างความสมัพนัธ์อนัดี เกิดความ

รว่มมอื และสนบัสนุนการด าเนินงานขององคก์รจากชุมชนและสงัคม 

ลดทอนความขดัแยง้ บรรเทาความรนุแรงของปญัหาที่อาจจะเกดิขึน้

ในอนาคต เสรมิสรา้งความเขา้ใจ สรา้งชื่อเสยีงและเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กบัสงัคม โดยกิจกรรมที่ได้ด าเนินการนัน้ค านึงถึงผลประโยชน์

ขององคก์รกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมร่วมกนั ซึ่งจะท าให้ชุมชน

เกิดความเชื่อมัน่และมอบความไว้วางใจให้กบัองค์กร เสรมิสร้าง

ความสมัพนัธท์างธุรกจิที่แนบแน่นและเป็นหุ้นส่วนทางความส าเรจ็

ใหก้นัและกนัอย่างยัง่ยนื ซึ่งในปี 2562 นัน้บรษิทัไดด้ าเนินกจิกรรม

เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน ดงัน้ี 
 

 โครงการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ให้กับ

โรงเรยีนต่างๆ โดยมอบใหโ้รงเรยีนละ 2,000 บาท   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมแจกนมเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้

เยาวชนไดร้บัสารอาหารที่มปีระโยชน์ จ านวน 5 โรงเรยีนในเขต

พืน้ที ่ต.ชยัมงคล ต.บางโทรดั จ.สมทุรสาคร 

 
 
 กจิกรรมบรจิาคถงั เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นจากภยัแล้ง ต.

มะค่า อ.โนนสูง จ. นครราชสมีา ในวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

เพื่อใชใ้นสาธารณะประโยชน์ต่อไป 
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การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั ส่งเสรมิให้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั

ในองคก์รใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมและเพยีงพอ

และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถงึสื่อสาร ใหค้วามรู้ สนับสนุนและ

สร้างจติส านึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ

บรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมจึงได้จ ัดตัง้
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
และปรบัปรงุสภาพแวดล้อมใหด้ขีึน้อย่างต่อเน่ือง โดยผู้บรหิารและ
พนกังานทุกคนมคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย โดยที่ผ่านมา
ไดม้กีารด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตัิ ดงัน้ี 

- บริษัทได้ร ับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้าน
สิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2004 จงึเป็นเครื่องรบัประกนัระบบการ
ดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษทั โดยได้รบัการตรวจสอบจากผู้ตรวจ
ประเมนิภายนอกซึง่มคีวามเป็นอสิระ 

- บริษัทได้มีการด า เ นินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดล้อม เช่น ตรวจวดั
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน ้าทิ้งที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑม์าตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนด 

บริษทัได้ด าเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลงังานอย่าง

ต่อเน่ือง กระตุ้นให้พนักงานมจีิตส านึกอนุรกัษ์พลงังานภายใน

องค์กร รวมถึงการลงทุนปรบัปรุงประสิทธิภาพเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ ซึ่งในปี 2562 บรษิทัสามารถลดการใช้พลงังานจาก

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานไดโ้ดยรวม 706,118.78 kWh./ปี คดิเป็น

เงินที่ประหยัดได้ทัง้หมด 2,541,780.91 บาท โดยได้ด า เนิน

กจิกรรมต่างๆดงัน้ี 

ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค ์

ลดการใช้แสงสว่างจากไฟฟ้า
เวลากลางวัน (ห้องน ้ าชาย/
หญงิ) 

เพื่ อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
โดยใสห่ลงัคาใสและแผน่ใสแทน
เพื่อใหแ้สงสวา่งจากแสงอาทติย์
เข้ามาให้ความสว่างภายใน
หอ้งน ้าในช่วงเวลากลางวนัแทน
การใชแ้สงสวา่งจากหลอดไฟ 

ควบคุมการท างาน Cooling 
Tower ด้วยอุณหภูม ิแผนกสิ
นทรา 

เพื่ อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
โดยตดิตัง้ชุดควบคุมการท างาน
โดยใช้อุณหภูมิน ้ าในถงัพกัมา
ควบคมุการท างานของ Cooling 
Tower และป ัม้น ้ าแบ่งเป็น 3 
ชุด 

หยดุสายพานล าเลยีงกล่อง ท าการตดิตัง้ Sensor ตรวจจบั
กล่อง เมื่อเวลาที่ไม่มีกล่อง
สายพานล าเลยีงจะหยดุท างาน 

หยุดระบบสนับสนุน (chiller, 
Cooling tower) 18 ลติร 

เดนิท่อน ้าจากระบบสนับสนุนที่
ไม่ได้ใช้เข้ากบัท่อน ้าของระบบ
เดมิ แล้วเดนิระบบที่ใช้มอเตอร์
น้อยกวา่แทน 

ควบคมุเวลา การปิด เปิด 
ระบบ Cooling Tower System 
โรงงาน A,B,C,D 

เพื่อลดปรมิาณการท างานของ
ชุดท าความเยน็ ใหท้ างานเตม็
ประสทิธภิาพ 

ควบคมุการท างานของเครื่อง
อดัอากาศ Onload & Unload 
เครื่องอดั 

เพื่อลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้าจาก
เครื่องอดัอากาศจากเดมิทีเ่ปิด
ท างานตลอดเวลา 10 เครื่อง 
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การควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัถงึความส าคญัของการมรีะบบ

การควบคุม ภายในที่ด ีซึ่งจะท าใหม้ ัน่ใจได้ว่าการบรหิารจดัการ

และการควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมรีะเบยีบ

และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั 

โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการจดัท าโครงสร้างของ

ระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลมุในด้านต่างๆ ได้แก่ การ

ควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) การประเมนิความ

เสีย่ง (Risk Management) การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control 

Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information & 

Communication) และระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

และน า ไปปฏิบัติจ ริง เพื่ อ ให้บรรลุ  วัตถุประสงค์อย่ า งมี

ประสทิธภิาพ ตลอดจนด าเนินการเพื่อให้ม ัน่ใจว่า บรษิทั มรีะบบ

การควบคุมภายในที่พียงพอและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ณ 

ช่วงเวลาใดๆ โดยมกีารพฒันาและปรบัปรงุอยา่งตอ่เน่ือง 

ส าหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อ

วนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2563  โดยมกีรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดูแลกจิการทัง้ 3 ท่าน เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทั

ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

โดยใชแ้บบประเมนิตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ก าหนด มกีารซกัถามขอ้มูลจาก

ฝา่ยบรหิารและจากแบบประเมนิที่ฝา่ยบรหิารจดัท า และรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแล้ว สรุปไดว้่า

จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 

5  องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 
บริษทัมีความยึดมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรง ( Integrity) 

และจริยธรรม คณะกรรมการบริษทัมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

บริหารและท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถงึสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร การ

ประเมนิความเสี่ยง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม  

บรษิทัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย

แยกหน้าที่ออกจากฝา่ยบรหิาร และไดก้ าหนดโครงสรา้งสายการ

รายงานและอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบที่ชดัเจนและเหมาะสม 

โดยสอดคลอ้งกบัสภาพทางธรุกจิและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  มกีาร

แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ

ถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทัง้มีการก าหนดและจ ากัดอ านาจการ

ด าเนินการในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารไดอ้ยา่งชดัเจน   

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรที่

มคีวามรูค้วามสามารถ และก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าที่และความ

รบัผดิชอบในการควบคมุภายใน 

2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
บริษทัมีการก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ 

เพื่อให้สามารถระบุและประเมนิความเสีย่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบั

การบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิทั โดยผู้บรหิารและพนักงานทุก

ระดบัในองคก์ร รบัผดิชอบในการระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุก

ประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างครอบคลุม

และเหมาะสม  มกีารพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิการทุจรติและได้

มกีารประเมนิความเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทัง้ก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ทัง้

ระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงานเพื่อก าหนดมาตรการจดัการที่

เหมาะสม และติดตามประเมนิผลการจดัการความเสีย่งให้อยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัได ้

3) การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
บริษทัมีการเลือกและพฒันากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสม

สอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะงาน ขอบเขตการ

ด าเนินงาน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ โดยพิจารณารูปแบบ

กิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายระหว่างการควบคุมแบบใช้

บุคคล (Manual Control) และแบบอัตโนมตัิ (Automated 

Control) ซึ่งออกแบบให้มกีิจกรรมการควบคุมที่ผสมผสานทัง้

แบบป้องกนั (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective 

Control) โดยมกีารค านึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบ

ในงาน คือ หน้าที่การอนุมตัิ หน้าที่บันทึกรายการบัญชี และ
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ขอ้มูลสารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจดัเก็บทรพัยส์นิออกจากกนั

เพื่อใหม้กีารตรวจสอบซึง่กนัและกนัอยา่งเหมาะสม 

บรษิทัได้จดัให้มมีาตรการดูแลการท าธุรกรรมกบักรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรดักุมและ

ชดัเจน โดยก าหนดให้การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัหรอื

บริษทัย่อยกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้งนัน้จะต้องปฏิบตัิตาม

ประกาศและกฎเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง และต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไข

ที่สมเหตุสมผล หรอืเงื่อนไขการคา้ปกต ิหรอืราคาตลาด และให้

พจิารณา โดยถอืเสมอืนเป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกนั

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานเป็นรายไตร

มาส 

ส าหรับกระบวนการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดพ้ฒันากจิกรรมการควบคุมทัว่ไปที่หลากหลายและ

รดักุมเหมาะสม เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

บรษิทัพรอ้มใช้งานตลอดเวลา ปลอดภยัจากการเขา้ถึงของผู้ไม่

เกี่ยวข้อง โดยได้น ากิจกรรมการควบคุมจดัท าเป็นนโยบายและ

วิธีปฏิบัติงานเ ป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่ งระบุผู้ ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน และวธิกีารแก้ไขหากพบขอ้ผดิพลาดไว้

อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการ

ควบคุมได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธี

ปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ( Information & 
Communication) 
บรษิทัมกีารก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงานทัง้

ขอ้มูลจากภายในและภายนอกที่มคีุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน 

มีการจัดท าข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคญัอย่าง

เพยีงพอส าหรบัใช้ประกอบการตดัสนิใจล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  และมีการบันทึกความ

คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ ข้อสงัเกต ข้อซกัถาม และการไม่เหน็ด้วย

พรอ้มเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครัง้ เพื่อใหส้ามารถ

ตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบัการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการแต่ละ

ราย 

บรษิทัมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรโดยมีการ

สื่อสารถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติ หน้าที่ความ

รบัผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยงับุคลากรทุก

ระดบัในทุกหน่วยงาน รวมทัง้มีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลายเหมาะสม และมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้ง

ขอ้มูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทัได้

อยา่งปลอดภยั 

บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้สี่วนไดเ้สยีภายนอก

องคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม 

จดัให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ และให้มชี่องทางให้ผู้มสี่วน

ได้เสยีภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกบั

การฉ้อฉลหรือทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายังคณะกรรมการ

ตรวจสอบที ่Taxspaecialist2007@yahoo.co.th 

5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

เพื่อใหม้ ัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม  โดยจดัให้มีการประเมินโดยหน่วยงานอิสระทัง้จาก

ภายในและภายนอก   มกีารประเมนิและสื่อสารข้อบกพร่องของ

การควบคุมภายในต่อผู้รบัผดิชอบให้มกีารแก้ไขอย่างทันท่วงท ี

รวมทัง้ก าหนดใหม้กีารรายงานขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญัและ

ความคืบหน้าของการแก้ไขปญัหาต่อคณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้รหิารระดบัสงู ตามความเหมาะสม    

บริษัทมีข้ อ ก าหนด ให้ฝ่ า ยบริหา รต้ อ ง ร าย ง านต่ อ

คณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอืสงสยั

ว่ามเีหตุการณ์ทุจรติอย่างร้ายแรง มกีารปฏบิตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

หรือมีการกระท าผิดปกติอื่น ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและ

ฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั อกีทัง้มกีารรายงานผล

การด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อคณะ

กรรมการบรหิารและฝา่ยบรหิารเป็นประจ าทุกเดอืนและรายงาน

ให้คณะกรรมการบริษทัทราบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ามี

การปฏบิตับิรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่า  ระบบการควบคุมภายในของ

บรษิทัมปีระสทิธผิล  มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม และมกีาร

จดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยบรษิทัได้จดัให้มีบุคลากร

อย่างเพยีงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการ
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ด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิ

ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร

น าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบั

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอย่างเพยีงพอ

แลว้ 

การตรวจสอบภายใน 

ส านักตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งก ากบัดูแลให้การปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติ

หน้าทีเ่ยีย่งมอือาชพีตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็น

เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล เพื่อ

สนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด าเนินการตามที่

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้

ค าแนะน าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการ

บรหิารความเสีย่ง ดา้นจรยิธรรมธรุกจิ เป็นตน้  

  หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปี สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษทั ครอบคลุม

กระบวนการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย โดยใช้หลกัการ

ความเสีย่งเป็นพืน้ฐาน ซึง่มุง่เน้นความเสีย่งส าคญัที่ส่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกจิวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธข์องบรษิทั ตลอดจน

การตรวจสอบดา้นการป้องกนัทุจรติ แผนการตรวจสอบไดร้บัการ

อนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการท างานของ

ส านักตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ติดตาม 

ควบคมุ ทดสอบ สอบทาน และประเมนิความเพยีงพอ และความ

มปีระสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษทั  และ

รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผล การปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบรษิทัตระหนักว่าระบบการควบคุม

ภายในใดๆ กต็าม ไม่อาจรบัประกนัต่อความเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดไดท้ัง้หมด แต่สามารถป้องกนัหรอืใหค้วามเชื่อมัน่

ในระดบัทีส่มเหตุสมผล 

 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) มีความ

ตระหนักและเลง็เหน็ความส าคญัของการบริหารความเสีย่ง โดย

บริษทัได้มีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร

ตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission : COSO และ

น ามาใชใ้นการบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่เหมาะสม

หรอืยอมรบัได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวตัถุประสงค์ กลยุทธ์ พนัธ

กจิ และวสิยัทศัน์ตามที่บรษิทัตัง้ไว ้การบรหิารความเสีย่งถอืเป็น

เครื่องมือส าคญัในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ป้องกัน

ความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการบริหารงาน   โดย

คณะกรรมการบริษทัได้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง จ านวน 6 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดูแลการบรหิารความ

เสีย่งองคก์รอย่างใกล้ชดิ  โดยก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่ง

และวางกรอบการบรหิารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั รวมถึง

จดัท าแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุม

ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มผีลต่อเป้าหมายและการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท และได้มีการทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่าง

สม ่าเสมอ  

ดงันัน้เพื่อใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในทุกๆระดบั 

ทัง้ในแต่ละกลุ่มบรษิทั หน่วยธรุกจิ สายงาน ฝา่ยงาน แผนก หรอื

ในกระบวนการปฏิบตัิงาน และส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดบัของ

องค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือ

ปฏบิตัไิวเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ฝา่ยบรหิารความเสีย่งจงึไดจ้ดัท า

คู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น เพื่อให้บุคลากรใน

บริษัทใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะเป็น

เครื่ อ งมือที่ส าคัญที่ ช่ วยให้ทุกภาคส่วนขององค์กรบรรลุ

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย และความส าเรจ็ในการด าเนินงาน อนัจะ

น าไปสู่การสรา้งมูลค่าเพิม่และเตบิโตขององคก์รอย่างยัง่ยนื อีก

ทัง้สามารถประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตังิานไดต้ัง้แต่โครงการใหญ่ๆ 

ไปจนถึงโครงการเล็กๆ ซึ่งการตระหนักถึงความผิดพลาดและ

เตรียมแผนรองรับก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปญัหาที่

ปลายเหตุ ที่อาจท าใหเ้สยีค่าใช้จ่ายและสูญเสยีทรพัยากรโดยไม่

จ าเป็น 



  
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 78 

 

รายการระหว่างกนั 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 ในปี 2562 ที่ผ่านมาน้ี การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั

ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานการท ารายการระหว่างกันจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนัจาก

คณะกรรมการบรษิทั โดยได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของบรษิทัเป็น

ส าคญั รายการระหวา่งกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตกบับุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของ

รายการนัน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญใน

การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น  บริษัทจะให้

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ี่อาจมคีวามขดัแยง้

ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนได้เสียในการท ารายการ จะไม่มสีทิธิ

ออกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว 

 กรณีที่บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยืมเงินจากกลุ่มบริษัท

หรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องกนัและรวมถึงการเขา้ค ้าประกนัหน้ีสนิหรอื

การใช้ทรพัยส์นิที่เป็นกรรมสทิธิบ์รษิทั ค ้าประกนัเงนิกู้ หรอืภาระ

หน้ีสนิอื่นของกลุ่มบรษิทัหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ใหบ้รษิทัเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้ความ เห็นเกี่ ยวกับความ

สมเหตุสมผลของการท ารายการ จ านวนเงนิ ภาระหน้ี ระยะเวลา

รวมถึงอตัราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง และเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว 

ซึ่งจะพจิารณาหลกัเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการ

ท ารายการและความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการ

เงนิ   ทัง้น้ี ให้กรรมการที่มสี่วนไดเ้สยี งดออกเสยีงและไม่มสีทิธิ

เขา้รว่มการประชุมในวาระนัน้ 

 

 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

รายการขายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิกบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็น

รายการที่มยีอดขายปรมิาณไม่มาก และมคีวามถี่การเกดิรายการ

ต ่าเน่ืองจากเป็นงานโครงการ ในส่วนรายการให้เช่าพื้นที่ยงัคงมี

รายการต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดและส าหรบัรายการเช่าที่ดนิ

จากกรรมการและผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มลดลง เ น่ืองจากอยู่ ใน

กระบวนการเจรจาเช่าซือ้ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งในปี 2563  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีทัง้น้ี รายการระหว่างกนัที่

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นในอนาคตนัน้ 

คณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ

เกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทั

ย่อย รวมทัง้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภา

วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
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สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคลและกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ี

เกิดขึน้ 

ส าหรบัปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวโยงกนั โดยไดค้ดิราคาซื้อ-ขายสนิคา้ และบรกิารกบั

บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วโยงกนัดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล มกีารเปรยีบเทยีบกบัราคากลางของตลาดในธุรกจินัน้ๆ แล้ว โดยมเีงื่อนไขต่างๆ 

ตามปกต ิทัง้น้ีมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

รายละเอียดรายการระหว่างกนั                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

รายช่ือบริษทั ลกัษณะ
ความ 
สมัพนัธ์ 

บริษทัฯ
การถือ
หุ้น (%) 

ลกัษณะรายการท่ี
ส าคญั 

มลูค่า
รายการ

ระหว่างกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

1. บรษิทั พ.ีเจ. 
คอมโพสติ จ ากดั 

B - - บรษิทัขายสนิคา้
ใหก้บัผูถ้อืหุน้และ
กรรมการ 

0.98 เป็นรายการธรุกจิปกตขิองบรษิทั  ซึ่งราคา
ขายสนิคา้เป็นราคาตลาดและมเีงื่อนไขทาง
การค้าปกตเิช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป  โดย
บรษิทัใช้โครงสรา้งราคาขาย-ต้นทุน-ก าไร 
เช่นเดียวกับที่บริษัทผลิตและขายให้กับ
ลูกคา้รายอื่นๆ   

    - บรษิทัใหเ้ช่าพืน้ที่
กบัผูถ้อืหุน้และ
กรรมการ 

1.57 เป็นรายการธรุกจิปกตขิองบรษิทั ซึ่งค่าเช่า
พื้นที่เป็นอัตราที่เหมาะสมและเทียบกับ
ราคาค่าเช่าซึ่งไม่ต ่ากว่าราคาจรงิที่บรษิทั
จ่ายให้ บรษิทั อุตสาหกรรมฟองน ้ายนืยง 
จ ากดั 

2.   นายคงศกัดิ ์ 
เหมมณฑารพ 

B - - บรษิทัยอ่ยเช่าทีด่นิ
จากกรรมการและผูถ้อื
หุน้ 

1.78 เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั  ซึ่งค่า
เช่าที่ดินเป็นราคาที่เทียบเคียงกับราคา
ตลาดและมเีงื่อนไขทางการคา้ปกต ิ

ลกัษณะความสมัพนัธ ์     

  A = ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิาร        B = ผูถ้อืหุน้และกรรมการ     C = บรษิทัยอ่ย        D = ผูถ้อืหุน้ 
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  ข้อมลูส ำคญัทำงกำรเงิน          

รายการ 
งบการเงินรวม 

2561 2562 
งบก าไรขาดทุน                                                                   (ล้านบาท)   

 รายไดจ้ากการขาย  2,969.91 2,953.07 
รวมรายได้ 2,986.46 3,155.52 
คา่ใชจ้า่ย     
ตน้ทุนขาย 2,597.06 2,472.03 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 357.36 381.30 
ตน้ทุนทางการเงนิ 38.09 55.44 
รวมคา่ใชจ้า่ย 2.999.32 3,092.86 
ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ (12.86) 62.66 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้1/ (1.11) (0.67) 
ก าไรส าหรบัปี (11.75) 63.33 
   
งบแสดงฐานะการเงิน                                                         (ล้านบาท)   
สนิทรพัยร์วม 2,890.60 2,947.04 

หน้ีสนิรวม  1,874.51 1,931.49 

สว่นของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,016.09 1,015.56 
สว่นของบรษิทัใหญ่ 1,016.09 1,015.56 
   
อตัราส่วนทางการเงิน2/   
อตัราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราสว่นสภาพคล่อง                                                        (เท่า) 0.83 0.76 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็                                              (เท่า) 0.58 0.47 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้                                          (เท่า) 4.86 4.28 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่                                                        (วนั)  74.05 84.16 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื                                         (เท่า)  9.16 8.28 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่                                                    (วนั)  39.29 43.46 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี                                                 (เท่า)  4.89 4.71 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่                                                      (วนั)  73.66 76.51 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle)                                                   (วนั) 39.69 51.12 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    
อตัราก าไรขัน้ต้น                                                          (รอ้ยละ) 12.55 16.29 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน                                          (รอ้ยละ) 6.87 10.43 
อตัราก าไรสทุธ ิ                                                           (รอ้ยละ) -0.39 2.01 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้                                               (รอ้ยละ) -1.15 6.23 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

2561 2562 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์                                       (รอ้ยละ)  -0.43 2.17 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร                                  (รอ้ยละ) 10.01 14.36 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย์3/                                                                 (เท่า) 1.06 1.06 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้                                 (เท่า) 1.84 1.90 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้                                    (เท่า) 5.26 1.99 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผล                                                                           (รอ้ยละ) 114.054/ 46.315/          

หมายเหตุ  :   

1/ ค านวณจากค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี และผลกระทบจากค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(ตามทีเ่ปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25) 

2/ อตัราสว่นทางการเงนิ ค านวณจากสตูรทีร่ะบุในคู่มอืการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลู แบบ 56-1 แบบ 69-1                                  
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

3/ ค านวณจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

4/ เงนิปนัผลระหว่างกาล ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2562 มมีตจ่ิายเงนิปนัผลระหว่างกาล  
 จากก าไรสะสมแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหนอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 

เงนิปนัผลประจ ำปี ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่24 เมษายน 2562 มมีตงิดจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2561  

5/ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วนัที ่6 มนีำคม 2563  มมีตจ่ิำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 แก่ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัในอตัรำหุน้ละ 0.07 บำท โดยน ำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัที ่22 เมษำยน 2563 เพือ่อนุมตัต่ิอไป 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมของการด าเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั 

ในปี 2562 บรษิัทมกี าลงัการผลติลดลงร้อยละ 1.62 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากการจ าหน่ายเครื่องจกัรเก่า บรษิทัมี
การใชก้ าลงัการผลติลดลงรอ้ยละ 3.32 เป็นผลมาจากยอดค าสัง่ซื้อของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นลดลงจาก
ตลาดทีห่ดตวั นอกจากนี้ค าสัง่ซือ้ของบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นทีโ่รงงานทีเ่จยีงซู ประเทศจนีเพิ่งจะเริม่ทยอยมยีอดขายเชงิ
พาณิชยใ์นช่วงครึง่ปีหลงั สง่ผลใหก้ารใชก้ าลงัการผลติยงัอยู่ในระดบัทีต่ ่ากว่าเป้าหมาย ในส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์นม
และนมเปรีย้ว และงานชิน้ส่วนพลาสตกิของอุตสาหกรรมยานยนต์การใชก้ าลงัการผลติเพิม่ขึน้เนื่องจากผลติภณัฑใ์หม่เริม่
ออกเป็นงานขายเพื่อเชงิพาณิชยแ์ลว้หลายรายการ  

 
ก าลงัการผลิตและอตัราการใช้ก าลงัการผลิตรวมของบริษทั                                                                   หน่วย : ตนั 

 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
ก าลงัการผลิตสูงสุด (ตนั) 42,080 43,459 42,753 
รอ้ยละอตัราการเติบโต 11.63 3.28 -1.62 
ผลผลิตจริง (ตนั) 21,335 18,936 18,307 
รอ้ยละอตัราการเติบโต 1.49 -11.24 -3.32 
รอ้ยละอตัราการใช้ก าลงัการผลิต 51.00 44.00 43.00 

 
 
 
ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมของแต่ละรายผลิตภณัฑเ์ก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั (ฐานเฉล่ียรายเดือน ปี 2559)  

รายละเอียด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
นมพรอ้มดืม่ 102.17  112.61 118.32 
*น ้ำมนัเบนซนิออกเทน 91 (ไรส้ำรตะกัว่) 102.97 95.48 76.02 
*น ้ำมนัเบนซนิออกเทน 95 (ไรส้ำรตะกัว่) 101.51 102.76 109.56 
*น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ 104.94 109.99 100.90 
ผลติเคมภีณัฑข์ัน้พืน้ฐำน ยกเวน้ปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจน 115.50 109.77 111.85 
รถยนตน์ัง่ รถบรรทุก รถโดยสำร ฯลฯ 105.35 113.73 107.65 

   ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
* สะทอ้นปรมิำณกำรใชย้ำนพำหนะ ซึง่แสดงถงึปรมิำณกำรเปลีย่นถ่ำยน ้ำมนัเครือ่งยนต์  
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โครงสรา้งรายได้และอตัราการเติบโตในแต่ละปีแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

รายละเอียด 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 
อตัรำกำร 
เตบิโต ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 
อตัรำกำร 
เตบิโต ล้านบาท 

ร้อยละ 
อตัรา 
การ 
เติบโต 

ภำชนะบรรจภุณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่น 1,475.65  -0.14  1,607.37  8.93     1,342.09  -16.50 
ภำชนะบรรจภุณัฑน์มและนมเปรีย้ว 337.21  -8.75  357.91  6.14  424.18 18.52 
ภำชนะบรรจภุณัฑส์นิคำ้อุปโภค 
บรโิภคและน ้ำยำเคม ี

203.03  0.80  216.43  6.60  190.06  -12.18  

ชิน้สว่นยำนยนต์ 673.24  -3.97  788.20  17.08  996.74 26.46 
รวมรายได้จากการขาย 2,689.13  -2.20  2,969.91  10.44     2,953.07  -0.57 

รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร 0.00  0.00  6.93  100.00  187.42 2,604.47 
รำยไดอ้ื่น 5.83  -23.09  9.62  65.18  15.03 56.34 
รายได้รวม 2,694.96  -2.26  2,986.46  10.82     3,155.52  5.66 

  โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์

รายละเอียด  ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ 2,417.76 89.71 2,730.70 91.44 2,683.17  85.03 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 271.37 10.07 239.21 8.01 269.90  8.55 
รายได้จากการขายรวม 2,689.13 99.78 2,969.91 99.45 2,953.07  93.58 
รายได้จากงานโครงการ - - 6.93 0.23 187.42  5.94 
รำยไดอ้ื่นๆ 5.83 0.22 9.62 0.32 15.03  0.48 

รวมรายได ้ 2,694.96 100.00 2,986.46 100.00 3,155.52  100.00 

 จากการรายงานสภาวะเศรษฐกจิและขอ้มลูดชันีผลผลติอุตสาหกรรมทีก่ล่าวมา ในภาพรวมในหลายอุตสาหกรรมมี
ภาวะชะลอตวั อาท ิกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เหน็ไดจ้ากดชันีอุตสาหกรรมรถยนต์นัง่เตบิโตลดลงรอ้ยละ 6.08 เนื่องจาก
ในปี 2562 สภาพเศรษฐกจิในประเทศไม่เตบิโตมากนัก แมบ้รรดาค่ายรถยนต์จะมกีารจดัโปรโมชัน่ทางการขาย หรอืการ
เปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ แต่ระดบัของอุปทานความต้องการรถยนต์ในประเทศกย็งัไม่เติบโตตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว ้
อย่างไรกต็าม บรษิทัมยีอดขายในกลุ่มชิน้ส่วนยานยนต์เตบิโตรอ้ยละ 26.46 โดยเฉพาะอย่างยิง่การเตบิโตมาจากส่วนงาน
พ่นสเีน่ืองจากผลติภณัฑใ์หม่ไดอ้อกขายเชงิพาณิชยห์ลายรายการ 
 อุตสำหกรรมน ้ำมนัหล่อลื่นอตัรำกำรเตบิโตชะลอลงเนื่องจำกควำมต้องกำรใช้บรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นหดตวัลง
จำกปจัจยัทำงเศรษฐกจิในประเทศท ำใหย้อดขำยบรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นลดลงจำกปีก่อนรอ้ยละ 16.50  

อุตสำหกรรมนมพร้อมดื่มซึง่ประกอบไปด้วยตลำดนมสดสเตอรไิลสแ์ละนมพร้อมดื่มประเภทอื่นๆ ได้แก่ นมถัว่
เหลือง น ้ำนมข้ำวโพด น ้ำนมข้ำวกล้อง เป็นต้น ดชันีผลผลิตอุตสำหกรรมนมพร้อมดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.71 ในขณะที่
ยอดขำยของบรษิทัเตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 18.52 เน่ืองจำกมผีลติภณัฑใ์หม่บำงรำยกำรทีอ่อกขำยเชงิพำณิชยต์ัง้แต่ในช่วงตน้
ปี 
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อุตสำหกรรมผลติเคมภีณัฑข์ัน้พืน้ฐำน ยกเวน้ปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจนเตบิโตเลก็น้อยเพยีง 1.89 โดยไดร้บั
ผลกระทบจำกกำรรณรงค์ยกเลิกใช้เคมีภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสำรพำรำควอต  ท ำให้ยอดขำยของบริษัทในส่วนกลุ่ม
อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑส์ ำหรบัสนิคำ้อุปโภคบรโิภคและน ้ำยำเคม ีบรษิทัมกีำรเตบิโตของยอดขำยลดลงรอ้ยละ 12.18  

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2562 รำคำเมด็พลำสตกิเกรด HDPE ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัของบรรจุภณัฑพ์ลำสตกิโดยเฉลีย่ต ่ำกว่ำปี 2561 
เป็นผลมำจำกรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกโดยเฉลีย่ต ่ำลงจำกปีก่อน เกดิจำกจำกอุปทำนควำมตอ้งกำรน ้ำมนัของตลำดโลกที่
ลดลงตำมกำรชะลอตวัทำงเศรษฐกจิตัง้แต่ช่วงต้นปีทีผ่่ำนมำ จำกปจัจยัทำงเศรษฐกจิ เช่น มำตรกำรกดีกนัทำงกำรค้ำที่
บทสรุปยงัไม่แน่นอนของประเทศเศรษฐกจิหลกั ปญัหำทำงกำรเมอืงระหว่ำงสหรฐัอเมรกิำกบัอหิร่ำน รวมถงึภำวะสงครำม
ในซเีรยี ประกอบกบักำรเพิม่ขึน้ของปรมิำณน ้ำมนัคงคลงัของกลุ่ม OECD เช่น สหรฐัอเมรกิำ และแคนนำดำ ยงัส่งผลให้
รำคำน ้ำมนัปรบัลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรกต็ำมในช่วงครึง่ปีหลงัค่ำเงนิบำทเคลื่อนไหวแขง็ค่ำขึน้อย่ำงต่อเนื่องแม้จะมกีำร
ประกำศปรบัลดอตัรำดอกเบีย้ ส่งผลใหร้ำคำวตัถุดบิในช่วงปลำยปีเริม่ลดต ่ำลง แม้ว่ำรำคำขำยสนิคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรม
บรรจุภณัฑพ์ลำสตกิจะสำมำรถปรบัรำคำขึน้ลงตำมรำคำวตัถุดบิได ้อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัไดม้กีำรพจิำรณำรำคำเมด็พลำสตกิ
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศเป็นระยะๆและมกีำรพจิำรณำเขำ้ท ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อบรรเทำ
ผลกระทบของควำมผนัผวนของค่ำเงนิ  ทัง้นี้ ลูกคำ้ของบรษิทัในอุตสำหกรรมบรรจุภณัฑโ์ดยส่วนใหญ่จะมกีำรปรบัรำคำ
วตัถุดบิโดยอำ้งองิรำคำทีป่ระกำศของสภำอุตสำหกรรมฯ ท ำใหส้ำมำรถลดควำมเสีย่งของควำมผนัผวนของต้นทุนวตัถุดบิ
ซึง่เป็นตน้ทุนหลกัได ้

ตำมทีก่ล่ำวมำ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยในปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมกี ำไรสทุธริวมเท่ำกบั 
63.33 ลำ้นบำทเพิม่ขึน้ 75.08 ลำ้นบำทเมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจำกรำยได้รวมเพิม่ขึน้ 169.06 ล้ำนบำท คดิเป็นรอ้ยละ 
5.66 โดยบริษัทได้รบัรู้รำยได้จำกงำนโครงกำรมูลค่ำ 187.42 ล้ำนบำทตำมอตัรำส่วนควำมส ำเรจ็ของงำนในระหว่ำงปี 
ในขณะที่ยอดขำยหลกัจำกกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสติกลดลงเล็กน้อย เนื่องจำกยอดขำยกลุ่มอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์
น ้ำมนัหล่อลื่นหดตวั อย่ำงไรกต็ำมยอดขำยของลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมชิน้ส่วนยำนยนต์ โรงพ่นส ีรวมถงึทูลลิง่ และบรรจุ
ภณัฑน์มและนมเปรีย้วเพิม่ขึน้จำกปีก่อน เนื่องจำกผลติภณัฑใ์หม่มงีำนขำยเชงิพำณิชยแ์ลว้ในระหว่ำงปี อตัรำก ำไรขัน้ต้น
รวม เท่ำกบัร้อยละ 16.29 เพิม่ขึน้จำกปีก่อนที่รอ้ยละ 12.55 เนื่องจำกบรษิทัมกีำรควบคุมต้นทุนกำรผลติของงำนขำยเชงิ
พำณิชยข์องผลติภณัฑใ์หม่ไดด้ขี ึน้ ท ำใหก้ระบวนกำรผลติมปีระสทิธภิำพมำกขึน้ และลดควำมสญูเสยีไดใ้นหลำยๆ  ดำ้น 
อตัรำก ำไรสทุธริวมเท่ำกบัรอ้ยละ 2.01 เพิม่ขึน้จำกปีก่อนอตัรำขำดทุนสุทธริวมทีร่อ้ยละ 0.39 เนื่องจำกอตัรำก ำไรขัน้ต้นดี
ขึน้จำกปีก่อน ทัง้นี้ในระหว่ำงปีบรษิทัรบัรูผ้ลประโยชน์พนกังำนจำกกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ในไตรมำส 2 
เป็นค่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ในงวดเป็นจ ำนวน 11.47 ลำ้นบำท อกีทัง้ในไตรมำส 3 ยงัมผีลขำดทุนชัว่ครำวในช่วงต้นของงำนขำย
เชงิพำณิชย์ในส่วนของโรงงำนที่เจียงซู ในส่วนภำพรวมสดัส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรรวมต่อยอดขำยทรงตัว 
ในขณะทีต่้นทุนทำงกำรเงนิเพิม่ขึน้จำกกำรกู้ยมืมำลงทุนโครงกำรใหม่ ไดแ้ก่ ส่วนงำนโรงพ่นสเีป็นบูธขนำดกลำง อำคำร
คลงัสนิคำ้ และ โรงงำนทีเ่มอืงเจยีงซู 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 85  

 

 

 

 

ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2562 งบการเงินรวมของบรษิัทและบริษัทย่อยมีสนิทรพัย์รวม เพิ่มขึ้น 56.45 ล้านบาท หรือ
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.95 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนซึง่ส่วนใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้จากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้สุทธ ิ100.11 ลา้น
บาทเนื่องจากมกีารลงทุนขยายส่วนงานโรงพ่นสเีป็นบูธขนาดกลางเพื่อรองรบัค าสัง่ซื้อของลูกคา้ใหม่ที่เริม่มงีานขายเชงิ
พาณิชย์ในช่วงปลายปีแล้ว และมีการสร้างอาคารและคลงัสนิค้าที่สาขาชลบุรเีพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจและลด
ค่าใชจ้่ายค่าเช่าไดบ้างสว่น นอกจากนี้บรษิทัไดซ้ือ้เครื่องจกัรและอุปกรณ์ส าหรบัสาขาใหม่ทีเ่มอืงเจยีงซูประเทศจนี ในขณะ
ทีส่นิทรพัยห์มุนเวยีนลดลงจ านวน 47.77 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของรายการเงนิสดและเทยีบเท่าเงนิสดเพื่อ
น าไปจ่ายเงนิปนัผลระหว่างปีเป็นจ านวน 45.95 ลา้นบาท 
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษทั 

 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 56.98 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 3.04 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยสว่นใหญ่มาจากเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อรองรบัเงนิทุนหมุนเวยีนทีเ่พิ่มขึน้  อตัราสว่น
หนี้สนิต่อทุนรวม ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2562 อยู่ที ่1.90 เท่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบั ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 อยู่ที ่1.84 เท่า 

 ทัง้นี้ ในปี 2563 แมผ้ลประกอบการจะมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้จากปจัจยัเชงิบวกในยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้ทัง้กลุ่ม
ชิน้สว่นยานยนต ์และโรงพ่นส ีกลุ่มบรรจุภณัฑน์มพาสเจอไรซ ์ซึง่เพิม่ขึน้จากปีก่อนเนื่องจากผลติภณัฑใ์หม่เริม่มงีานขาย
เชงิพาณิชย ์ฝา่ยบรหิารของบรษิทัยงัค านึงถงึแผนดแูลและจดัการสภาพคล่องบนสภาวะเศรษฐกจิชะละตวัจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 โดยรวมถงึการตดิตามแผนค าสัง่ซือ้ของลกูคา้อย่างใกลช้ดิเพื่อปรบัแผนการผลติ
ไดท้นัท่วงทเีพื่อควบคุมตน้ทุนการผลติ จดัล าดบัความส าคญัของการใชเ้งนิลงทุนและรายจ่าย การพจิารณาส ารองกระแส
เงนิสดเพื่อใหม้สีภาพคล่องเพื่อใหส้ามารถด าเนินกจิการอย่างต่อเน่ืองได ้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแผนกลยุทธข์องบรษิทัทีว่างแผน
ไวบ้รรลุเป้าหมาย 

ภาระผกูพนัด้านหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีำระผกูพนัดำ้นหนี้สนิและกำรบรหิำรจดักำรภำระนอกงบดุล ดงันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระขอ้ผกูพนั 
  

รวม 
  

ก าหนดระยะเวลาการช าระ  
 ไม่เกิน  

1 ปี 
มากกว่า 

1-3 ปี 
มากกว่า 

3-5 ปี 
มากกว่า 5 

ปี 

ภำระผกูพนัดำ้นสญัญำเช่ำด ำเนินกำร 120.42 28.11 54.31 28.81 9.19 

ภำระผกูพนัดำ้นกำรซือ้สนิทรพัย ์ 1.33 1.33 - - - 

ภำระผกูพนัดำ้นหนี้สนิอื่นๆ – ภำระค ้ำประกนั 106.45 106.45 - - - 

รวม 228.20 135.89 54.31 28.81 9.19 

 ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรอืผลการด าเนินงานในอนาคต 
1จำกกำรรำยงำนคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกจิไทยในปี 2563 ซึง่คำดไวว้่ำผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จะ

ขยำยตวัรอ้ยละ 1.5 - 2.5 โดยมปีจัจยัสนบัสนุนจำกกำรปรบัตวัดขีึน้ของอุปสงคภ์ำยในประเทศ อตัรำเงนิเฟ้อและและอตัรำ
ดอกเบีย้ทีย่งัมแีนวโน้มอยู่ในเกณฑต์ ่ำ รวมถงึมำตรกำรของภำครฐัในกำรดแูลรำยได ้เช่นบตัรสวสัดกิำรรฐั กำรพกัช ำระหนี้ 
กำรปรบัโครงสรำ้งหนี้ เป็นตน้ และสนบัสนุนกำรใชจ้่ำยทีย่งัมอียู่อย่ำงต่อเนื่อง สง่ผลใหก้ำรใชจ้่ำยภำคครวัเรอืนขยำยตวัขึน้
เป็นทีน่่ำพอใจ กำรพฒันำพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษภำคตะวนัออก และกำรออกมำตรกำรเงนิกำรคลงัเพื่อสนับสนุนกำรลงทุนใน
ประเทศ 

2ยอดผลติรถในปี 2563 มกีำรคำดกำรณ์ว่ำจะมปีรมิำณ 20.50 แสนคนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.50 เมื่อเทยีบกบัปี 2561 
โดยแบ่งเป็นกำรผลติเพื่อกำรจ ำหน่ำยในประเทศประมำณ รอ้ยละ 40-45 และเป็นกำรผลติเพื่อกำรส่งออกประมำณรอ้ยละ 
55-602 และแนวโน้มรำคำน ้ำมนัทีล่ดลง เหล่ำน้ีเป็นปจัจยัเชงิบวกต่อบรษิทั  

 
------------------------------------------------ 1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ2 ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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อย่ำงไรกด็ ีมปีจัจยัลบจำกภำวะโรคระบำดไวรสัโควดิ-19 ในช่วงตน้ปีทีส่่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อเศรษฐกจิไทย
ในหลำยภำคสว่นตำมทีไ่ดก้ล่ำวถงึในปจัจยัควำมเสีย่ง ส่งผลใหก้ำรอุปโภคบรโิภคโดยรวมซบเซำ อกีทัง้ยงัส่งผลใหค้่ำเงนิ
บำทมคีวำมผนัผวนจำกนโยบำยดอกเบีย้ของทัง้ในไทยและในต่ำงประเทศ 

ดงันัน้ แผนกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ฝำ่ยบรหิำรยงัคงค ำนึงถงึจำกผลกระทบจำกปจัจยัภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรสัโควดิ-19 ต่อกำรเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศและของเศรษฐกจิโลก ผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมยำนยนตแ์ละบรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นหลงัจำกนโยบำยกำรสง่เสรมิอุตสำหกรรมรถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยพลงังำน
ไฟฟ้ำ ภำวะภยัแล้ง อุทกภยัและภยัธรรมชำติทีม่ผีลต่อยอดขำยบรรจุภณัฑ์กลุ่มเคมเีกษตร และผลกระทบต่อกำรด ำเนิน
นโยบำยดำ้นกำรคำ้ต่ำงประเทศของประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึง่มแีนวโน้มกำรใช้นโยบำยกดีกนัทำงกำรคำ้ กำรลงทุน และ
ดำ้นแรงงำน รวมถงึเสถยีรภำพของกลุ่มยูโรโซนทีใ่นหลำยๆ ประเทศเริม่มแีนวคดิออกจำกกลุ่ม ซึง่มทีัง้ปจัจยัเชงิบวกและ
เชงิลบต่ออุตสำหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละชิน้สว่นพลำสตกิส ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต ์ตน้ทุนของรำคำเมด็พลำสตกิและควำม
ผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น  

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบรหิำรและคณะกรรมกำรบรษิทั ไดพ้จิำรณำถงึแผนฉุกเฉินเพื่อรองรบัสถำนกำรณ์ทีไ่ม่ปกติจำก
กำรระบำดของไวรสัโควดิ-19นี้ รวมถงึกำรลดกำรลงทุนทีไ่ม่จ ำเป็นและกำรควบคุมรำยจ่ำย ลดตน้ทุนกำรผลติ กำรพจิำรณำ
ส ำรองกระแสเงนิสดเพื่อใหม้สีภำพคล่องเพื่อใหส้ำมำรถด ำเนินกจิกำรอย่ำงต่อเนื่องได้   เพื่อให้มัน่ใจว่ำแผนกลยุทธ์ของ
บรษิทัทีว่ำงแผนไวบ้รรลุเป้ำหมำย โดยใชห้ลกัควำมระมดัระวงัและสงัเกตเหตุกำรณ์และปจัจยัภำยนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อผล
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ  
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบการเงนิ เพื่อแสดงฐานะทางการเงนิ และ
ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ซึ่งได้จ ัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปของประเทศไทยที่ก าหนดใน
พระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการ
บรษิทัจดทะเบยีนในการเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถอืปฏบิตัิ
โดยสม ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพนิิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงนิของบริษทั รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนักลงทุน 
 นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษทัยงัมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บรษิทั มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้ม ัน่ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง 
ครบถว้นและเพยีงพอส าหรบัการดแูลทรพัยส์นิและป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 
 ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ไดท้ าหน้าที่ดูแลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว ได้ปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 
 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทั โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ มคีวามเหมาะสมและ
เพยีงพอ  สามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลไดว้่างบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2562 มคีวามเชื่อถอืไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
(ดร.ด าร ิ สุโขธนงั) (นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ) 

ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 
 



 

 

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

 
 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 89



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
 
 

*****/2
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 บริษทัและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ และช้ินส่วน
พลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม และรายไดส่้วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ ามนั และอุตสาหกรรมรถยนต ์โดย
รายไดเ้ป็นเกณฑ์ช้ีวดัความสามารถในการด าเนินงานท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ย  เน่ืองจากการเพิ่มข้ึน
หรือลดลงของรายไดจ้ะส่งผลกระทบต่อตวัเลขก าไรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงการชะลอตวัของเศรษฐกิจ
และการแข่งขนัท่ีสูงในอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่าและความถูกตอ้งครบถว้น
ของการรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้  
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยการ 

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับ
การควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

 สุ่มตวัอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขการขาย และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทั 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

 ตรวจสอบการตดัยอดรายไดจ้ากการขายทั้งช่วงก่อนและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขาย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน

ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
 
ข้อมูลอืน่  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  

*****/3 
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   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและ
บริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
    ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  

          *****/4 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน      

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 92



- 4 - 
 

 

ตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้
การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   

  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

*****/5 
  ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
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ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
 ผู้สอบบัญชีท่ี รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นายสุว ัฒน์               
มณีกนกสกุล 
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2562  2561 2562  2561

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 27,912,092.81 134,920,969.72 7,275,085.37 72,822,523.03

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                  -                  8,993,010.00 -                   

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 ,6 676,399,807.64 704,406,726.97 675,684,887.31 667,327,846.26

สินคา้คงเหลือ 7 316,731,595.94 280,097,969.12 262,832,081.91 243,264,038.58

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระงานโครงการ 16 72,049,632.65 -                  72,049,632.65 -                   

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยง์านโครงการ -                  32,912,000.70 -                    32,912,000.70

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 38,847,769.25 27,377,824.34 17,359,872.95 11,813,783.22

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,131,940,898.29 1,179,715,490.85 1,044,194,570.19 1,028,140,191.79

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                  -                  -                    9,685,440.00

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                  -                  357,094,758.51 293,786,528.25

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,721,083,333.50 1,620,970,595.77 1,436,500,325.02 1,375,688,719.11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11 8,224,911.70 6,402,439.01 7,903,840.95 6,088,587.74

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 6,700,184.41 3,510,570.31 7,239,244.92 4,075,962.47

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 79,093,143.77 79,999,185.65 59,838,839.56 63,854,371.26

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,815,101,573.38 1,710,882,790.74 1,868,577,008.96 1,753,179,608.83

รวมสินทรัพย์ 2,947,042,471.67 2,890,598,281.59 2,912,771,579.15   2,781,319,800.62   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

- 6 -

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

หมายเหตุ

สินทรัพย์
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หน้ีสินหมุนเวียน                          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 14 864,677,285.36 642,442,163.29 741,341,673.35 547,975,226.71

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,15 448,162,578.64 602,538,473.07 552,301,356.91 641,528,375.30

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาว 18 161,300,722.85 143,002,346.50 151,073,999.95 129,919,202.54

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 2,919,210.26 2,828,010.39 2,919,210.26 2,828,010.39

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 1,805,390.20 341,886.80 -                    -                   

เงินรับล่วงหนา้งานโครงการ 16 -                  31,026,485.57 -                    31,026,485.57

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 5,267,871.05 3,075,091.70 3,792,016.15 1,962,329.04

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,484,133,058.36 1,425,254,457.32 1,451,428,256.62 1,355,239,629.55

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 18 380,229,499.66 390,862,956.31 360,958,236.12 380,696,000.11

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 4,614,265.92 4,653,809.35 4,614,265.92 4,653,809.35

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 62,494,355.00 53,731,150.68 58,451,857.00 50,359,685.08

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,000.00 5,000.00 15,000.00 5,000.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 447,353,120.58 449,252,916.34 424,039,359.04 435,714,494.54

รวมหน้ีสิน 1,931,486,178.94 1,874,507,373.66 1,875,467,615.66 1,790,954,124.09

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

- 7 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 96



                    

2562  2561 2562  2561

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 574,080,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 287,040,000.00 287,040,000.00 287,040,000.00 287,040,000.00

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้สามญั 574,079,945 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 287,039,972.50 287,039,972.50 287,039,972.50 287,039,972.50

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 21 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 393,787,647.50 371,453,964.33 390,553,034.02 343,766,634.34

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั 10 -                  -                  (7,121,040.28) (7,272,927.56)

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ        

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

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ (35,189,817.68) (12,321,519.31) -                    -                   

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,015,556,292.73 1,016,090,907.93 1,037,303,963.49 990,365,676.53

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                    -                   

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,015,556,292.73 1,016,090,907.93 1,037,303,963.49 990,365,676.53

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,947,042,471.67 2,890,598,281.59 2,912,771,579.15 2,781,319,800.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท

งบการเงินรวม

- 8 -

หมายเหตุ

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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รายได ้
รายไดจ้ากการขาย 4, 28, 31 2,953,068,383.45  2,969,907,024.15  2,718,759,501.10  2,774,809,868.77   
รายไดจ้ากงานโครงการ 28, 31 187,416,916.12     6,931,385.13         187,416,916.12     6,931,385.13          
รายไดเ้งินปันผล 22 -                   -                  90,577,350.00       43,073,179.00        
รายไดอ่ื้น 4, 31 15,038,757.01       9,625,032.67         15,737,074.34       13,076,100.59        

รวมรายได้ 3,155,524,056.58  2,986,463,441.95  3,012,490,841.56  2,837,890,533.49   
ค่าใชจ่้าย  
ตน้ทุนขาย 4 2,472,031,983.36  2,597,056,735.87  2,392,318,476.16  2,471,361,002.48   
ตน้ทุนจากงานโครงการ 184,084,094.05     6,806,355.18         184,084,094.05     6,806,355.18          
ค่าใชจ่้ายในการขาย 103,613,912.58     109,248,069.57     97,503,958.61       104,398,273.13      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 277,688,453.15     248,115,354.81     210,440,187.29     199,942,067.86      
ตน้ทุนทางการเงิน      55,444,699.65       38,094,638.09       44,036,165.70       34,099,340.85        

รวมค่าใชจ่้าย 3,092,863,142.79  2,999,321,153.52  2,928,382,881.81  2,816,607,039.50   
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 62,660,913.79 (12,857,711.57) 84,107,959.75       21,283,493.99        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25, 30 (667,865.73) (1,112,683.33) (2,671,673.67) (2,188,957.27)
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 63,328,779.52 (11,745,028.24) 86,779,633.42       23,472,451.26        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั
เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั -                   -                  151,887.28            122,032.53             
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ (22,868,298.37) (10,900,850.71) -                   -                   

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั
เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี 4,953,869.25 -                  5,933,081.86         -                   
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (17,914,429.12) (10,900,850.71) 6,084,969.14 122,032.53 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 45,414,350.40 (22,645,878.95) 92,864,602.56       23,594,483.79        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  
ก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 27 0.11 (0.02) 0.15 0.04
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 574,080,000 574,080,000 574,080,000 574,080,000 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมต่อหุน้
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) 0.08 (0.04) 0.16 0.04 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 574,080,000 574,080,000 574,080,000 574,080,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

- 9 -

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2562 2561 2562 2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 63,328,779.52 (11,745,028.24) 86,779,633.42 23,472,451.26 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรส าหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ (โอนกลบั) (5,844,594.66) 6,032,139.31         (5,887,344.71) 6,032,139.31 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (229,764.44) (578,122.83) (697,456.16) (224,131.85)
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 189,917,843.29 178,830,507.66 158,577,546.71 153,382,705.26 
ค่าแม่พิมพต์ดัจ่าย 17,898,965.75 15,361,603.21 17,441,503.50 15,361,603.21 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 251,014.04 3,254,677.79 943,444.04 179,288.27 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,140,579.55 895,542.66 1,081,148.01 895,542.66 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,531,099.98 20,472,189.43 2,400,806.09 477,615.34 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 717,818.83 -                  -                   -                   
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18,892,867.00 8,045,231.00 16,280,357.00 7,645,976.00 
รายไดเ้งินปันผล -                 -                  (90,577,350.00) (43,073,179.00)
ดอกเบ้ียจ่าย 55,444,699.65 38,094,638.09 44,036,165.70 34,099,340.85 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (667,865.73) (1,112,683.33) (2,671,673.67) (2,188,957.27)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 342,381,442.78 257,550,694.75 227,706,779.93 196,060,394.04 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 33,588,856.79 (165,592,117.14) 62,777,902.39 (179,893,883.98)
สินคา้คงเหลือ (36,403,862.38) (26,693,360.89) (18,870,587.17) (35,039,667.50)
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระงานโครงการ (72,049,632.65) -                  (72,049,632.65) -                   
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยง์านโครงการ 32,912,000.70 (32,912,000.70) 32,912,000.70 (32,912,000.70)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (10,526,628.27) (11,146,674.00) (3,671,416.52) 1,550,915.86 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (38,738,892.67) (29,245,482.80) (35,171,940.60) (28,860,610.76)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (159,477,844.79) 146,353,762.38 (93,402,141.05) 160,859,716.70 
เงินรับล่วงหนา้งานโครงการ (31,026,485.57) 31,026,485.57 (31,026,485.57) 31,026,485.57 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,192,779.38 (638,417.15) 1,829,687.11 (1,205,070.96)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10,000.00 (15,000.00) 10,000.00 (15,000.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม
บาท
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2562 2561 2562 2561
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 62,861,733.32 168,687,890.02 71,044,166.57 111,571,278.27 
จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (5,568,902.81) (1,178,770.00) (3,772,876.00) (1,178,770.00)
จ่ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (1,608,452.21) (4,051,572.32) (1,874,673.21) (2,023,280.08)
เงินไดสุ้ทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 55,684,378.30 163,457,547.70 65,396,617.36 108,369,228.19 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                  (63,308,230.26) (64,756,979.95)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                 -                  -                   9,754,380.00 
เงินสดรับปันผล -                 -                  35,391,150.00 43,073,179.00 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 3,065,699.62 7,446,030.57 1,321,956.01 7,446,030.57 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (272,712,029.38) (235,887,818.79) (202,727,400.98) (132,463,579.53)
เงินสดจ่ายมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย์ (1,294,650.00) (35,049,078.75) (1,294,650.00) (23,040,618.80)
เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3,302,654.28) (618,510.00) (3,222,056.00) (618,510.00)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (274,243,634.04) (264,109,376.97) (233,839,231.23) (160,606,098.71)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 222,235,122.07 278,858,187.54 193,366,446.64 234,350,250.96 

เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย - -                  -                   (1,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 151,665,285.96 92,111,564.64 132,000,000.00 86,443,124.64 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวให้กบัสถาบนัการเงิน (144,000,366.26) (198,135,783.26) (130,582,966.58) (182,041,122.94)
เงินสดจ่ายปันผล (45,948,965.60) (10,821.00) (45,926,315.60) -                   
เงินสดจ่ายค่างวดหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,951,986.55) (2,876,394.85) (2,951,986.55) (2,876,394.85)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (55,444,699.65) (37,401,976.09) (43,010,001.70) (33,453,590.85)
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 125,554,389.97 132,544,776.98 102,895,176.21 101,422,266.96 

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ (14,004,011.14) (7,727,463.73) -                   -                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (107,008,876.91) 24,165,483.98 (65,547,437.66) 49,185,396.44 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 134,920,969.72 110,755,485.74 72,822,523.03 23,637,126.59 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 27,912,092.81 134,920,969.72 7,275,085.37 72,822,523.03 
ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
เงินมดัจ าการซ้ือสินทรัพย ์ซ่ึงจ่ายเงินในงวดก่อน 23,040,618.80 28,530,160.50 23,040,618.80 17,471,758.88 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการอ่ืน ท่ียงัไม่จ่ายช าระคืน (5,113,593.52) (3,621,505.85) (4,186,765.82) (2,883,203.29)
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าการเงิน 3,003,642.99 6,581,249.69 3,003,642.99 6,581,249.69 
ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากเงินปันผลท่ียงัไม่ไดรั้บ -                 -                  55,186,200.00 -                   
จ าหน่ายสินทรัพยแ์ต่ยงัไม่ไดรั้บเงิน -                 -                  11,646,011.94 -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2530 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 8 กนัยำยน 2554  
   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร
10150 ประเทศไทย 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีส ำนกังำนสำขำซ่ึงเปิดด ำเนินกำรและตั้ง
เป็นโรงงำนผลิตสินคำ้ ดงัต่อไปน้ี 

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

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

20110 
  
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์ส ำหรับ สินค้ำอุปโภคและ

บริโภค สำรเคมีกำรเกษตร ช้ินส่วนยำนยนต ์วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงเทียมจำกพลำสติก 
 (ค) เม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2555 บริษทัไดรั้บอนุญำตให้น ำหุ้นสำมญัของบริษทัเขำ้จดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) (mai) โดยบริษทัมีก ำหนดวนัซ้ือขำยคร้ังแรกในวนัท่ี 28 
กุมภำพนัธ์ 2555 

 
2. หลกัเกณฑก์ำรท ำงบกำรเงินรวม 
 (ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) บริษทัย่อย และ

กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
      อตัรำส่วนของกำรถือหุน้ 
      (ร้อยละของจ ำนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจกำร  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  2562  2561 
บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 

บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 
 กรุงเทพมหำนคร  99.98%  99.98% 

 บริษทั เอลิแกนซ ์แพคเกจจ้ิง จ ำกดั  จ ำหน่ำยฝำและเมด็พลำสติก  กรุงเทพมหำนคร  99.97%  99.97% 
 บริษทั พลำสเทค แลบ็ จ ำกดั  บริกำรตรวจสอบจ ำนวน/

มำตรฐำนสินคำ้ทุกชนิดและ
ตรวจสอบเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั

ทุกประเภท 

 สมุทรสำคร  99.99%  99.99% 

 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 
บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 

 เทียนจิน  
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 

 100.00%  100.00% 

 บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 
บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 

 เจียงซู 
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 

 100.00%  100.00% 
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 (ข) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัมำ

รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำ (วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อยและ
กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญั) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญันั้น 

 
 (ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัไดจ้ดัท ำข้ึน

โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
 (ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้

อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร 
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษทั และบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่ำงมี

นยัส ำคญั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
 
3. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรไดท้  ำข้ึน
ตำมแบบก ำหนดรำยกำรย่อท่ีตอ้งมีในงบกำรเงินส ำหรับบริษทัมหำชนจ ำกดั ท่ีก ำหนดโดยประกำศ
กรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

 
3.2      มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562  มำถือ
ปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำ
เท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและ
อธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 
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 3.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
ในระหวำ่งปี สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติั
ทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ช้มำตรฐำน  ยกเวน้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย มำตรฐำนและกำร

ตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำน

ต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น ก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงรวมถึงกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำน้ีจะน ำมำแทนมำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินเม่ือมีผลบงัคบัใช ้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญาเช่า  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำ
เช่ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดให้ผูเ้ช่ำ
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพย์อ้ำงอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ กำรบัญชีส ำหรับผูใ้ห้เช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี
สำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำ
เช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนักบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบ
กำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
 3.4 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือ
มีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีได้
ส่งมอบหลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
 
รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร 
 รำยไดข้องงำนโครงกำรอำ้งอิงกบัขั้นควำมส ำเร็จของงำนโดยวดัจำกอตัรำส่วนจำกตน้ทุนกำร
ก่อสร้ำงท่ีท ำเสร็จจนถึงปัจจุบนั เทียบกบัประมำณกำรตน้ทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งหมดคูณกบัรำยไดร้วมทั้ง
โครงกำรตำมสัญญำ  
 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอ่ืนๆ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรตำมสัญญำหรือออกใบแจง้หน้ี 

   
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียถือเป็นเงินไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
  รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำย 
   รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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3.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท ซ่ึง
มีอำยคุรบก ำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรือนอ้ยกวำ่ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

 
 3.6 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในรำคำทุนตำมใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) 

 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงตำมมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทับนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยลูุกหน้ี 

 
 3.7 สินคำ้คงเหลือ 

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

   บริษทัตั้งค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยั และคำ้งนำน 
ตน้ทุนแม่พิมพ ์เป็นค่ำจำ้งผลิตแม่พิมพท่ี์บริษทัวำ่จำ้งบุคคลภำยนอก โดยบริษทัและลูกคำ้เป็น

ผูร่้วมกนัออกแบบแม่พิมพ์บริษทัจะโอนตน้ทุนแม่พิมพ์เป็นตน้ทุนขำยเม่ือมีกำรส่งมอบแม่พิมพ์
ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ 

 
 3.8 ค่ำแม่พิมพร์อตดัจ่ำย 

  เป็นค่ำแม่พิมพเ์พื่อผลิตสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ่้ำยค่ำแม่พิมพแ์ละภำยหลงัเรียกเก็บ
เงินจำกลูกคำ้โดยค ำนวณตำมจ ำนวนช้ินท่ีผลิตและขำยให้แก่ลูกคำ้รำยนั้นๆ บริษทัจะท ำกำรตดัจ่ำยค่ำ
แม่พิมพเ์ป็นตน้ทุนขำยสินคำ้ตำมจ ำนวนช้ินท่ีผลิตและขำยใหแ้ก่ลูกคำ้ได ้บนพื้นฐำนกำรประมำณกำร
จ ำนวนคร้ังท่ีแม่พิมพจ์ะสำมำรถผลิตช้ินงำนตลอดอำยกุำรใชง้ำนตำมท่ีตกลงไวร้ะหวำ่งกนั 
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3.9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
  บริษทัยอ่ย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

 
3.10 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 

  ท่ีดินแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
   อำคำร และอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

กำรรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรก 
  รำคำทุนของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบด้วยรำคำซ้ือรวมภำษีน ำเขำ้ ภำษีซ้ือท่ีเรียกคืน

ไม่ได ้และตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรจดัหำทรัพยสิ์นเพื่อให้ทรัพยสิ์นอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะ
ใชไ้ดต้ำมประสงค ์(ไดแ้ก่ ตน้ทุนกำรเตรียมสถำนท่ี ตน้ทุนกำรขนส่งเร่ิมแรกและกำรเก็บรักษำ ตน้ทุน
กำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรร้ือหรือขนไปทิ้ง และกำรบูรณะสถำนท่ี
ภำยหลงักำรเลิกใชสิ้นทรัพย ์) ส่วนลดกำรคำ้ต่ำงๆ และภำษีท่ีจะไดรั้บคืนตอ้งน ำมำหกัจำกรำคำซ้ือ 

 มูลค่ำคงเหลือ ณ วนัเลิกใชง้ำน 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัเลิกใช้งำนของเคร่ืองจกัร และ

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

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

 
 3.11 ตน้ทุนกำรกูย้มื 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรท ำใหอ้ยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

 
 3.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี)  
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  ค่ำตดัจ ำหน่ำย 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท 
ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไวด้งัน้ี 

 จ ำนวนปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10 

 
 3.13 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
   บริษทัและบริษทัย่อยตรวจสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยอ่ื์นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
คืน (รำคำขำยสุทธิ หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้นๆ แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่) 

   ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรดอ้ยค่ำดงักล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยงัคงมีแต่เป็นไปในทำงท่ีลดลงโดย
บนัทึกในบญัชีรำยไดอ่ื้น 

 
 3.14 ผลประโยชน์พนกังำน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
   บริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน

และตำมระเบียบพนกังำนของบริษทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือว่ำ
เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  
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   บริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดงักล่ำวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

   ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของก ำไรสะสม 
 

 3.15 รำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
   รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินบำท งบกำรเงิน

รวมน ำเสนอในสกุลเงินบำท 
   รำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียนณวนัท่ีเกิด

รำยกำร ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้บนัทึกเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมท่ีเกิดข้ึนบริษทัและบริษทัย่อยแปลงค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศซ่ึงคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนั
นั้นบริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนเป็นรำยได้หรือ
ค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

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

 
 3.16 สัญญำเช่ำกำรเงิน 
   สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ

ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำ
กวำ่ ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ำยจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำตำมวธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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 3.17 สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
   สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจำ้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่ำจะถูก

จดัเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำนเป็นค่ำใชจ่้ำยโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ 

 
 3.18 ก ำไรต่อหุน้ 

 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหุ้น
สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหวำ่งปี 

 
 3.19 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

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

 
 3.20 ภำษีเงินได ้

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

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

    ดงันั้นบริษทัจึงหกักลบสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั  

 
 3.21 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 
   ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ี
ส ำคญัมีดงัน้ี 
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ค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
  ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำร

ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  

  ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสินคำ้
นั้น และค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำเก่ำล้ำสมยั เคล่ือนไหวช้ำหรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุ
โดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด จ ำนวนค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีประมำณได ้เม่ือ
น ำมำเปรียบเทียบกบัจ ำนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและ
เพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่ำใชจ่้ำยภำยใตห้วัขอ้ตน้ทุนขำยในส่วนของงบก ำไรหรือขำดทุน 
 
สัญญำเช่ำ  

  ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำวำ่บริษทัได้
โอนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 

  ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้
และค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   
  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หักภำษีและ

ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณ
กำรวำ่ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 
4. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำด
ทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
ช่ือบริษทั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย     
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
 บริษทัเอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั  (เทียนจิน) จีน  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั  (เจียงซู) จีน  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหำร 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 
 นำย คงศกัด์ิ เหมมณฑำรพ  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 
 นำย พิรุฬห์  เหมมณฑำรพ  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมกำร 

 
  รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำ

ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไปหรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัไวส้ ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  นโยบำยรำคำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  รำคำเทียบเคียงตลำดหกัส่วนลด 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  ตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ 
รำยไดอ่ื้น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้  รำคำเทียบเคียงตลำดหกัส่วนลด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยบริหำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำท่ีปรึกษำ  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย  ตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ 
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  รำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

รำยไดจ้ำกกำรขำย        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  17,175  22,796 

  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  51,133  55,399 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั 978  1,745  978  1,745 

 978  1,745  69,286  79,940 

ดอกเบ้ียรับ        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  375  463 

รำยไดเ้งินปันผล        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  90,577  42,073 

  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  -  1,000 

 -  -  90,577  43,073 

รำยไดอ่ื้น        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  3,680  3,680 

  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  540  540 

  บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  528  528 

 -  -  4,748  4,748 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ซ้ือสินคำ้        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  489,676  508,103 
  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  82,027  132,416 
  บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  -  3,440 
  บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  -  13,235 
 -  -  571,703  657,194 
ค่ำเช่ำและบริกำร        
 บริษทัยอ่ย        

บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  107  - 
  บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  5,419  3,894 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง        
  คุณคงศกัด์ิ  เหมมณฑำรพ 1,781  1,781  -  - 
 1,781  1,781  5,526  3,894 
ดอกเบ้ียจ่ำย        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  -  1 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 62,712  59,732  62,712  59,732 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,205  1,637  2,205  1,637 
 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน -  -  -  - 
รวม 64,917  61,369  64,917  61,369 

 
ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562   2561 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น          

  บริษทัยอ่ย          

 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  8,993 **  -  

เงินให้กูย้มืระยะยำว          

  บริษทัยอ่ย          

 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  -   9,685 ** 
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   พนับำท  

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2562  2561  2562  2561  

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน         
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  57,835  7,252  
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  13,113  15,051  
 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  200  186  
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  1,524  1,683  
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั -  -  14,460  -  
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน         
 บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จ ำกดั 1,660  1,719  1,660  1,719  

 1,660  1,719  88,792  25,891  

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน         
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั -  -  180,519  136,334  
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  35,261  40,855  
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก  จ  ำกดั -  -  -  13,235  
 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  6,530  125  

 -  -  222,310  190,549  
 

     *เงินให้กูย้ืมระยะสั้นมีกำรท ำสัญญำกูย้ืมระหวำ่งกนัจ ำนวน 300,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ
(จ ำนวน 8.99 ลำ้นบำท) เป็นระยะเวลำ 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.00 ต่อปี 
   **เงินให้กูย้ืมระยะยำวมีกำรท ำสัญญำกูย้ืมระหวำ่งกนัจ ำนวน 300,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ
(จ ำนวน 9.69 ลำ้นบำท) เป็นระยะเวลำ 3 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.00 ต่อปี 
  

สัญญำท่ีท ำระหวำ่งบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษัทย่อยในประเทศแห่งหน่ึงได้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้ งโรงงำนจำกบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน         

(คุณคงศกัด์ิ เหมมณฑำรพ) เป็นเวลำ 3 ปี เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 3 มกรำคม 2554 โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 
103,320.00 บำท ต่อมำวนัท่ี 4 ตุลำคม 2554 ไดมี้กำรเช่ำพื้นท่ีเพิ่มเติม มีอตัรำค่ำเช่ำเป็นเดือนละ 134,960.00 
บำท และต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ต่อมำวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ไดท้  ำสัญญำ
เช่ำใหม่ อำยสุัญญำเช่ำ 3 ปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 148,456.00 บำท 
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  วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง อำยุสัญญำเช่ำ 1 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 651,300.00 บำท 

  บริษทัได้ท ำสัญญำให้เช่ำพื้นท่ีอำคำรโรงงำนแก่บริษทั มิลล์แพค จ ำกัด ในอตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 
628,000 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2559  ถึง วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และผูเ้ช่ำ   
มีสิทธ์ิต่ออำยุสัญญำเช่ำทุก 3 ปี และในเดือนกรกฎำคม 2559 บริษทัไดแ้กไ้ขสัญญำเน่ืองจำกลดพื้นท่ีใน    
กำรเช่ำ โดยก ำหนดอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นเดือนละ 270,000 บำท นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2559 
เป็นตน้ไป 

  บริษทัไดท้  ำสัญญำให้เช่ำและบริกำรพื้นท่ีอำคำรโรงงำนแก่บริษทั พลำสเทค แล็บ จ ำกดั ในอตัรำค่ำ
เช่ำและบริกำรเดือนละ 44,040 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 และผูเ้ช่ำมีสิทธ์ิต่ออำยสุัญญำทุก 3 ปี 

  บริษทัได้ท ำสัญญำให้เช่ำช่วงและบริกำรพื้นท่ีอำคำรและส ำนักงำนท่ีบริษทัเช่ำไวแ้ก่บริษทั พี.เจ.      
คอมโพสิต จ ำกดั ในอตัรำค่ำเช่ำและบริกำรเดือนละ 157,500 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 2 ปี 7 เดือน นบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ถึง วนัท่ี 1 กุมภำพนัธ์ 2565 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัในกำรช ำระค่ำเช่ำทรัพยสิ์นตำมสัญญำคงเหลือสรุป
ดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
จ่ำยช ำระภำยใน    
1 ปี 7,186  - 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  - 

 
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

เงินสด 437  658  400  190 
เงินฝำกธนำคำรบญัชีกระแสรำยวนั 22,204  111,357  1,614  71,738 
เงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย ์ 5,271  22,906  5,261  894 

รวม 27,912  134,921  7,275  72,822 

   
  เงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมประกำศอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 
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6. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้        

    - บริษทัอ่ืน 583,725  593,438  513,803  542,499 

    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 675  1,719  14,409  20,449 

 584,400  595,157  528,212  562,948 

หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (481)  (6,326)  (439)  (6,326) 

ลูกหน้ีกำรคำ้ (สุทธิ) 583,919  588,831  527,773  556,622 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    - บริษทัอ่ืน 194  5,739  194  1,984 

    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 985  -  19,197  5,442 

 1,179  5,739  19,391  7,426 

หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (22)  (144)  (22)  (144) 

ลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 1,157  5,595  19,369  7,282 

เงินมดัจ ำ - ค่ำจำ้งท ำแม่พิมพ ์ 32,998  77,410  32,998  77,410 

เงินมดัจ ำค่ำซ้ือสินคำ้ 12,991  219  2,263  219 

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 5,003  10,261  4,685  5,245 

เงินปันผลคำ้งรับ -  -  55,186  - 

เงินทดรอง 3,187  1,037  1,328  891 

วสัดุรอตดัจ่ำย 29,741  17,510  29,741  16,904 

อ่ืนๆ 7,404  3,544  2,342    2,755 

 91,324  109,981  128,543  103,424 

 676,400  704,407  675,685  667,328 
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  ยอดคงเหลือลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 435,914  349,924  378,670  356,833 
ท่ีเกินก ำหนด        
  นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 147,159  228,627  148,595  189,940 
  3 - 6 เดือน 581  3,881  201  3,450 
 6 - 12 เดือน 622  12,432  622  12,432 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 124  293  124  293 
 584,400  595,157  528,212  562,948 

 
รำยกำรเคล่ือนไหวบญัชีค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีกำรคำ้ในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ยอดยกมำตน้ปี 6,326  174  6,326  174 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 840  6,353  798  6,353 
หกั ลดลงระหวำ่งปี (6,685)  (201)  (6,685)  (201) 

ยอดยกไปปลำยปี 481  6,326  439  6,326 

 
7. สินคำ้คงเหลือ 
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
วตัถุดิบ 107,342  102,292  86,610  86,127 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 84,456  94,017  57,713  78,533 
งำนระหวำ่งท ำ 29,369  38,215  25,560  34,517 
วสัดุส้ินเปลือง 35,784  32,707  31,831  30,350 
แม่พิมพ ์ 74,808  29,261  74,808  29,260 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 2,521  1,385  2,521  1,385 
 334,280  297,877  279,043  260,172 
(หกั) ค่ำเผ่ือกำรลดรำคำสินคำ้คงเหลือ (17,548)  (17,779)  (16,211)  (16,908) 
สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 316,732  280,098  262,832  243,264 
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  รำยกำรเคล่ือนไหวบญัชีค่ำเผือ่กำรลดรำคำสินคำ้คงเหลือในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ยอดยกมำตน้ปี 17,779  18,357  16,908  17,132 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 5,191  1,194  4,829  1,548 
หกั ลดลงระหวำ่งปี (5,422)  (1,772)  (5,526)  (1,772) 
ยอดยกไปปลำยปี 17,548  17,779  16,211  16,908 

 
8. สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562   2561  2562  2561 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย 6,270  4,331  6,147  4,272 

ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 3,764  3,818  3,573  3,670 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 28,814  18,111  7,640  3,872 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ำยล่วงหนำ้ -  1,118  -  - 

  รวม 38,848  27,378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                17,360  11,814 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

กำรลงทุนเพิ่มในระหวำ่งปี 
ในปี 2561 
 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 8 มีนำคม 2561 ท่ีประชุมไดมี้มติ
ให้จดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ช่ือบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก (เจียงซู) จ  ำกดั ตั้งอยูท่ี่มณฑลเจียงซู ประเทศจีน 
ซ่ึงไดมี้กำรด ำเนินกำรจดทะเบียนบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ  บริษทัไดท้ยอยจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนแลว้บำงส่วน ดงัน้ี 
 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 จ ำนวน 1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 32,176,979.95 
บำท 
 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนเพิ่มอีกจ ำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิด
เป็นจ ำนวนเงิน 16,310,000.00 บำท 

  เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2561 บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนเพิ่มอีกจ ำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 16,270,000.00 บำท 
ในปี 2562 
 เม่ือวนัท่ี 15 มกรำคม 2562 บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนเพิ่มจ ำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 16,298,780.00 บำท 
 เม่ือวนัท่ี 22 มีนำคม 2562 บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนเพิ่มจ ำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 16,144,673.67 บำท 

   ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 สิงหำคม 2562 บริษทัไดจ้่ำยเงินลงทุนเพิ่ม รวมจ ำนวน 
900,000.00 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็นจ ำนวนเงิน 27,846,486.59 บำท 
 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกำยน 2562 บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนเพิ่มจ ำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 3,018,290.00 บำท  
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

10. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 
(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 110,332  160  -  -  110,492 
อำคำร 315,868  5,342  -  88,682  409,892 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 117,532  22,852  (382)  9,489  149,491 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 344,641  3,591  (1,163)  35,992  383,061 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 1,545,335  114,752  (14,856)  82,586  1,727,817 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 59,060  13,489  (1,914)  2,889  73,524 
ยำนพำหนะ 79,440  3,858  (2,216)  -  81,082 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 85,244  139,826  -  (221,113)  3,957 

รวม 2,657,452  303,870  (20,531)  (1,475)  2,939,316 

หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 85,388  11,295  -  -  96,683 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 53,483  10,464  (284)  -  63,663 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 143,934  27,925  (723)  -  171,136 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 669,863  130,153  (12,554)  -  787,462 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 39,105  6,305  (1,599)  -  43,811 
ยำนพำหนะ 35,225  2,299  (1,108)  -  36,416 

รวม 1,026,998  188,441  (16,268)  -  1,199,171 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ -  (718)  -  -  (718) 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ          
 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ (9,483)        (18,344) 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,620,971        1,721,083 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 110,029  -  -  303  110,332 
อำคำร 310,645  5,223  -  -  315,868 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 108,115  4,787  -  4,630  117,532 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 335,161  7,958  (1,065)  2,587  344,641 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 1,423,489  104,039  (31,446)  49,253  1,545,335 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 53,859  5,300  (441)  342  59,060 
ยำนพำหนะ 74,532  8,153  (3,245)  -  79,440 
อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 22,046  131,918  (11,605)  (57,115)  85,244 
รวม 2,437,876  267,378  (47,802)  -  2,657,452 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 74,916  10,472  -  -  85,388 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 43,827  9,656  -  -  53,483 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 118,597  26,185  (848)  -  143,934 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 560,104  122,897  (13,147)  9  669,863 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 33,538  5,935  (359)  (9)  39,105 
ยำนพำหนะ 34,301  2,414  (1,490)  -  35,225 
รวม 865,283  177,559  (15,844)  -  1,026,998 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ          
 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ (6,339)        (9,483) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,566,254        1,620,971 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

รำคำทุน          

ท่ีดิน 110,332  160  -  -  110,492 

อำคำร 296,535  4,572  -  90,156  391,263 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 113,370  4,914  (381)  9,489  127,392 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 331,237  2,889  (1,163)  35,983  368,946 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 1,244,204  73,235  (26,458)  17,040  1,308,021 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 55,250  10,387  (1,823)  2,889  66,703 

ยำนพำหนะ 79,210  3,858  (2,216)  -  80,852 

อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 26,297  132,943  -  (155,557)  3,683 

รวม 2,256,435  232,958  (32,041)  -  2,457,352 

หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อำคำร 71,278  11,294  -  -  82,572 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 50,469  8,574  (284)  -  58,759 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 135,978  26,926  (722)  -  162,182 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 551,180  102,378  (13,420)  -  640,138 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 36,803  5,720  (1,531)  -  40,992 

ยำนพำหนะ 35,038  2,279  (1,108)  -  36,209 

รวม 880,746  157,171  (17,065)  -  1,020,852 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,375,689        1,436,500 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

รำคำทุน          

ท่ีดิน 110,029  -  -  303  110,332 

อำคำร 296,535  -  -  -  296,535 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 103,953  4,787  -  4,630  113,370 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 321,766  7,958  (1,065)  2,578  331,237 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 1,155,521  59,376  (15,297)  44,604  1,244,204 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 50,471  4,864  (427)  342  55,250 

ยำนพำหนะ 74,302  8,153  (3,245)  -  79,210 

อุปกรณ์ระหวำ่งติดตั้ง 10,138  68,616  -  (52,457)  26,297 

รวม 2,122,715  153,754  (20,034)  -  2,256,435 

หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อำคำร 60,806  10,472  -  -  71,278 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 41,169  9,300  -  -  50,469 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 111,667  25,159  (848)  -  135,978 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 460,450  99,251  (8,530)  9  551,180 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 31,563  5,596  (347)  (9)  36,803 

ยำนพำหนะ 34,156  2,373  (1,491)  -  35,038 

รวม 739,811  152,151  (11,216)  -  880,746 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,382,904        1,375,689 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุน 181,515  170,552  150,834  145,505 
ค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร 6,926  7,007  6,337  6,646 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 188,441  177,559  157,171  152,151 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัมีผลต่ำงจำกกำรซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่มกิจกำรเดียวกนัจ ำนวน
เงิน 7,121,040.28 บำท และ 7,272,927.56 บำท ตำมล ำดบับริษทับนัทึกผลต่ำงรำคำซ้ือกบัรำคำตำมบญัชีจำก
กำรซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกบริษทั ปัญจวฒันำมำร์เก็ตต้ิง จ  ำกดั ไวใ้นบญัชี “ผลต่ำงจำกกำรซ้ือ
สินทรัพยใ์นกลุ่มกิจกำรเดียวกนั” แสดงแยกต่ำงหำกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยถ์ำวรรำคำทุนจ ำนวนรวม 
350.83 ลำ้นบำท และ 313.87 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำจนครบอำยกุำรใชง้ำนแลว้แต่ยงัใชง้ำนได้
อยู ่
 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีไดม้ำขำ้งตน้ บำงส่วนไดจ้  ำนองเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำร
ในประเทศ ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 14 และ 18 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรท ำประกนัวินำศภยัเพื่อคุม้ครองให้แก่
สินทรัพยถ์ำวรเหล่ำน้ี ไดแ้ก่ ยำนพำหนะทั้งหมด อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีตั้งอยูท่ี่กรุงเทพฯสมุทรสำครและ
ชลบุรี และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำนท่ีตั้งอยูก่รุงเทพฯ สมุทรสำคร ชลบุรี และเมืองเทียนจิน ประเทศ
จีน โดยผูรั้บผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีเงินกู้ยืมสถำบนักำรเงินและบริษทัลีสซ่ิง ส่วนของกำรท ำ
ประกนัภยัในประเทศจีน ผูรั้บผลประโยชน์เป็นบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศจีน 

 
11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 22,204  3,303  -  -  25,507 
(หกั) ตดัจ ำหน่ำยสะสม (15,676)  (1,477)  -  -  (17,153) 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน          
 ในต่ำงประเทศ (126)        (129) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,402        8,225 
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 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,585  619  -  -  22,204 
(หกั)ตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,404)  (1,272)  -  -  (15,676) 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน          
 ในต่ำงประเทศ (96)        (126) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,085        6,402 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,452  3,222  -  -  24,674 
(หกั) ตดัจ ำหน่ำยสะสม (15,363)  (1,407)      (16,770) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,089        7,904 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20,833  619  -  -  21,452 
(หกั) ตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,132)  (1,231)  -  -  (15,363) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,701        6,089 

 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,477  1,272  1,407  1,231 
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12.  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

    พนับำท 
    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    2562  2561  2562  2561 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   16,645  14,468  16,528  14,290 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (9,945)  (10,957)  (9,289)  (10,214) 

สุทธิ  6,700  3,511  7,239  4,076 
 
กำรเปล่ียนแปลงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,188  (1,177)  -  11 
 สินคำ้คงเหลือ 2,987  17  -  3,004 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,470  369  -  2,839 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 7,823  2,575  393  10,791 

รวม 14,468  1,784  393  16,645 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (10,957)  1,012  -  (9,945) 

รวม (10,957)  1,012  -  (9,945) 
สุทธิ 3,511      6,700 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ 375  813  -  1,188 
 สินคำ้คงเหลือ 3,277  (290)  -  2,987 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,243  227  -  2,470 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 7,054  769  -  7,823 

รวม 12,949  1,519  -  14,468 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (11,197)  240 - -  (10,957) 

รวม (11,197)  240  -  (10,957) 
สุทธิ 1,752      3,511 

 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 131



- 43 - 

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,188  (1,177)  -  11 
 สินคำ้คงเหลือ 2,987  17  -  3,004 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,470  369  -  2,839 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 7,645  2,538  491  10,674 

รวม 14,290  1,747  491  16,528 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (10,214)  925  -  (9,289) 

รวม (10,214)  925  -  (9,289) 

สุทธิ 4,076      7,239 

 
 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ 375  813  -  1,188 
 สินคำ้คงเหลือ 3,277  (290)  -  2,987 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,243  227  -  2,470 
 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 6,899  746  -  7,645 

รวม 12,794  1,496  -  14,290 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (10,907)  693  -  (10,214) 

รวม (10,907)  693  -  (10,214) 

สุทธิ 1,887      4,076 
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13. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
เงินมดัจ ำซ้ือทรัพยสิ์น 2,691  35,049  1,294  23,041 
แม่พิมพร์อตดัจ่ำย 41,043  24,923  38,267  24,466 
วสัดุรอตดัจ่ำยระยะยำว 9,790  5,517  9,790  5,517 
ค่ำใชจ่้ำยรอตดัจ่ำย-ระยะยำว 9,289  10,634  9,289  10,632 
เงินมดัจ ำสญัญำเช่ำ 16,280  3,876  1,199  198 
  รวม 79,093  79,999  59,839  63,854 

 
14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

เงินเบิกเกินบญัชี 62,804  1,486  58,869  - 

ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 644,400  502,981  525,000  410,000 
เงินกูย้มืทรัสตรี์ซีท 157,473  137,975  157,473  137,975 

 รวม 864,677  642,442  741,342  547,975 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นกบั
ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 7 แห่ง และกบัธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ 2 แห่ง  

  เงินกูย้ืมกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั
และเคร่ืองจกัรของบริษทัตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัวินำศภยัทรัพยสิ์นดงักล่ำว เพื่อใช้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมำยเหตุ 10) 
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15. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 
  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 283,886  442,542  184,796  300,457 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  222,310  190,424 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 283,886  442,542  407,106  490,881 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น  15,987  10,933  15,060  10,873 
เงินมดัจ ำรับค่ำจำ้งท ำแม่พิมพ ์ 50,711  70,101  50,711  70,101 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 88,373  69,370  73,452  63,434 
เจำ้หน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 9,098  9,408  4,279  5,985 
               - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  125 
เงินปันผลคำ้งจ่ำย 108  46  94  46 
อ่ืนๆ -  138  1,599  83 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 448,163  602,538  552,301  641,528 

 
16. รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระและเงินรับล่วงหนำ้งำนโครงกำร 

  รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระและเงินรับล่วงหนำ้งำนโครงกำร ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนงำนโครงกำรจนถึงปัจจุบนั 190,890  6,806  190,890  6,806 
ก ำไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 3,458  125  3,458  125 
ตน้ทุนงำนโครงกำรท่ีเกิดข้ึนปรับปรุง        
   ดว้ยก ำไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 194,348  6,931  194,348  6,931 
(หกั)  เงินงวดท่ีเรียกเก็บจำกผูว้ำ่จำ้ง (122,299)  (37,957)  (122,299)  (37,957) 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระ  
   (เงินรับล่วงหนำ้งำนโครงกำร) 

 
72,049 

  
(31,026) 

  
72,049 

  
(31,026) 

 
17. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 1,367  2,016  1,245  1,923 
เจำ้หน้ีสรรพำกร 3,582  969  2,228  - 
ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 319  90  319  39 

รวม 5,268  3,075  3,792  1,962 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 
18. เงินกูย้มืระยะยำว 

   เงินกูย้มืระยะยำว ประกอบดว้ย 
  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 61 

 
เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 62 

1. วงเงินกู ้ 60.80 ลำ้นบำท  800  -  (800)  - 
2. วงเงินกู ้ 41.00 ลำ้นบำท*  13,647  -  (7,457)  6,190 
3. วงเงินกู ้ 48.00 ลำ้นบำท  26,442  -  (8,760)  17,682 

  4. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  7,314  -  (7,314)  - 
  5. วงเงินกู ้200.00 ลำ้นบำท  146,560  -  (40,080)  106,480 
  6. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  68,030  -  (15,960)  52,070 
  7. วงเงินกู ้ 225.00 ลำ้นบำท  179,232  -  (45,768)  133,464 
  8. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  80,000  -  (9,000)  71,000 
  9. วงเงินกู ้ 94.40 ลำ้นบำท  -  94,400  -  94,400 
10. วงเงินกู ้ 5.60 ลำ้นบำท  -  5,600  (376)  5,224 
11. วงเงินกู ้ 32.00 ลำ้นบำท  -  32,000  -  32,000 
12. วงเงินกู ้ 13.70 ลำ้นบำท  1,620  -  (1,610)  10 
13. วงเงินกู ้   6.00 ลำ้นหยวน  7,979  -  (4,755)  3,224 
14. วงเงินกู ้   2.00 ลำ้นหยวน  2,241  -  (1,832)  409 
15. วงเงินกู ้   5.00 ลำ้นหยวน  -  19,665  -  19,665 
(หกั) ตน้ทุนทำงกำรเงินรอกำรตดับญัชี  -  -  -  (288) 
 รวม  533,865  151,665  (143,712)  541,530 
(หกั) ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (143,002)      (161,301) 
 สุทธิ  390,863      380,229 

 
  พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 61 

 
เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 62 

1. วงเงินกู ้ 60.80 ลำ้นบำท  800  -  (800)  - 
2. วงเงินกู ้ 41.00 ลำ้นบำท  2,237  -  (2,237)  - 
3. วงเงินกู ้ 48.00 ลำ้นบำท  26,442  -  (8,760)  17,682 

  4. วงเงินกู ้ 40.00 ลำ้นบำท  7,314  -  (7,314)  - 
  5. วงเงินกู ้200.00 ลำ้นบำท  146,560  -  (40,080)  106,480 
  6. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  68,030  -  (15,960)  52,070 
  7. วงเงินกู ้ 225.00 ลำ้นบำท  179,232  -  (45,768)  133,464 
 8. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  80,000  -  (9,000)  71,000 
 9. วงเงินกู ้ 94.40 ลำ้นบำท  -  94,400  -  94,400 
10. วงเงินกู ้ 5.60 ลำ้นบำท  -  5,600  (376)  5,224 
11. วงเงินกู ้ 32.00 ลำ้นบำท  -  32,000  -  32,000 
(หกั) ตน้ทุนทำงกำรเงินรอกำรตดับญัชี  -  -  -  (288) 
 รวม  510,615  132,000  (130,295)  512,032 
(หกั) ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (129,919)      (151,074) 
 สุทธิ  380,696      360,958 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562  
 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศสำมแห่ง และธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศหน่ึงแห่ง (วงเงิน 1,125.70 ลำ้นบำท และ 8 ลำ้นหยวน) ประกอบดว้ย 

วงเงินกู ้  จ ำนวนงวด  งวดละ  เร่ิมช ำระงวดแรก  หมำยเหตุ 

1 วงเงิน 60.80 ลำ้นบำท  60 งวด  1,000,000.00  31 มกรำคม 2557   

2 วงเงิน 41.00 ลำ้นบำท 
   เบิกงวดแรก 10.80 ลำ้นบำท 
   เบิกงวดท่ีสอง 30.20 ลำ้นบำท 
   เบิกงวดท่ีสำม 26.20 ลำ้นบำท 

  
70 งวด 
70 งวด 
60 งวด 

  
135,000.00 
504,000.00 
435,000.00 

  
30 เมษำยน 2558 
31 มกรำคม 2559 
30 เมษำยน 2559 

  
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นผูกู้ ้ (โอนยำ้ยมำ
จำกวงเงิน 30.20 ลำ้นบำท) 

3 วงเงิน 48.00 ลำ้นบำท 
   เบิกงวดแรก 10.11 ลำ้นบำท 
 
   เบิกงวดท่ีสอง 37.89 ลำ้นบำท 

  
77 งวด 

 
60 งวด 

  
800,000.00 
168,500.00 
631,500.00 

  
30 พฤศจิกำยน 2558 
31 มีนำคม 2559 
31 พฤษภำคม 2560 

  
ระหวำ่งปี 2559 มีกำร
เปล่ียนแปลงกำรช ำระเงินตน้ 

4 วงเงิน 40.00 ลำ้นบำท 
เบิกงวดแรก 32.77 ลำ้นบำท 

  
60 งวด 

  
670,000.00 

  
30 พฤศจิกำยน 2558 

  
 

5 วงเงิน 200.00 ลำ้นบำท  60 งวด  3,340,000.00  30 กนัยำยน 2560   
6 วงเงิน 80.00 ลำ้นบำท 

   เบิกงวดแรก 73.56 ลำ้นบำท 
   เบิกงวดท่ีสอง 6.44 ลำ้นบำท 

  
60 งวด 

  
1,330,000.00 

  
31 มีนำคม 2561 

  

7 วงเงิน 225.00 ลำ้นบำท  60 งวด  3,814,000.00  31 มกรำคม 2561   
8 วงเงิน 80.00 ลำ้นบำท  9 งวด  9,000,000.00  31 ธนัวำคม 2562  (หกเดือนเท่ำกบัหน่ึงงวด) 
9 วงเงินกู ้94.40 ลำ้นบำท  60 งวด  1,580,000.00  31 มกรำคม 2563   
10 วงเงินกู ้5.60 ลำ้นบำท  60 งวด  94,000.00  30 กนัยำยน 2562   
11 วงเงินกู ้32.00 ลำ้นบำท  9 งวด  3,600,000.00  30 กนัยำยน 2562  (หกเดือนเท่ำกบัหน่ึงงวด) 
12 วงเงิน 13.70 ลำ้นบำท 

เบิกงวดแรก 6.85 ลำ้นบำท 
  เบิกงวดท่ีสอง 5.60 ลำ้นบำท 

  
60 งวด 
60 งวด 

  
114,000.00 
114,000.00 

  
31 มกรำคม 2558 
28 กุมภำพนัธ์ 2558 

 บริษทัยอ่ยในประเทศ 

13 วงเงิน 6.00 ลำ้นหยวน 
    เบิกงวดแรก 3.44 ลำ้นหยวน 
เบิกงวดท่ีสอง 1.20 ลำ้นหยวน 

  
12 งวด 
13 งวด 

  
286,418.75 
92,307.69  

  
21 สิงหำคม 2559 
21 ธนัวำคม 2561 

 บริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ 
(สำมเดือนเท่ำกบัหน่ึงงวด) 
 

14 วงเงิน 2.00 ลำ้นหยวน 
เบิกงวดแรก 0.85 ลำ้นหยวน 

  
9 งวด 

  
94,886.67 

  
10 มกรำคม 2561 

  
บริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ 

15 วงเงิน 5.00 ลำ้นหยวน  13 งวด  350,595.47  21 มีนำคม 2563  บริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

เงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง
ของบริษทัและเคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์น
ดงักล่ำว เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมำยเหตุ 10) เงินกูย้ืมดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ีย ตำม
ขอ้ก ำหนดของธนำคำรพำณิชย ์

บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำท่ีส ำคญัโดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจ ำปี 
ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  ดงัน้ี 

เง่ือนไขท่ีก ำหนด 
เง่ือนไข 

ตำมสัญญำ 
1. บริษทัจะด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio)  
 ไวใ้นอตัรำส่วนไม่เกินกวำ่ 

2.0 เท่ำ 

 
19. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเป็นสัญญำเช่ำทรัพยสิ์นซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีตำมวิธีสัญญำเช่ำกำรเงิน 

ประกอบดว้ย 
 พนับำท 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

  2562  2561  2562  2561 

ไม่เกิน 1 ปี  3,237  3,139  3,237  3,139 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  4,759  4,848  4,759  4,848 

     รวมจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย  7,996  7,987  7,996  7,987 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย  (463)  (505)  (463)  (505) 

     รวมจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย - สุทธิ  7,533  7,482  7,533  7,482 

หกั หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ

 ภำยในหน่ึงปี 

  

(2,919) 

  

(2,828) 

  

(2,919) 

  

(2,828) 

     สุทธิ  4,614  4,654  4,614  4,654 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวยำนพำหนะและ

เคร่ืองจกัร ในลกัษณะของสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศรวม 1 แห่ง จ ำนวน 13 สัญญำ และ 
จ ำนวน 15 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำรวมเป็นเงิน 7,778,251.06 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และมูลค่ำตำม
สัญญำรวมเป็นเงิน 13,202,907.15 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ตำมล ำดบั บริษทัและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติั
ตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำดงักล่ำว 

   
20. ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน ดงัน้ี 

   งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำตน้งวด 53,731  46,172  50,360  43,247 
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (4,560)  -  (5,442)  - 
ตน้ทุนกำรบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย        
     - กำรแกไ้ขในโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 
     หลงัออกจำกงำน 11,473  -  10,608  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 7,420  8,738  6,698  8,292 
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหวำ่งงวด (5,570)  (1,179)  (3,772)  (1,179) 
ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยงวด 62,494  53,731  58,452  50,360 

 
  ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและดอกเบ้ีย 11,473  -  10,608  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนขำย 3,127  2,945  2,632  2,556 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 987  3,463  835  3,453 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 2,205  1,637  2,205  1,637 
 6,319  8,045  5,672  7,646 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 1,101  693  1,026  646 
รวม 7,420  8,738  6,698  8,292 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 
  ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
        2562        2561        2562        2561 
อตัรำคิดลด 1.71%, 1.75%, 1.55%  1.71%, 1.75%, 1.55%       1.55%       1.55% 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน   3%    3%           3%           3% 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำนรำยเดือน    5 - 18%     5 - 18%  10 - 46%  10 - 46% 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำนรำยวนั    7 - 85%     7 - 85%  10 - 85%  10 - 85% 
อตัรำกำรทุพพลภำพ 5% ของตำรำง  5% ของตำรำง  5% ของตำรำง  5% ของตำรำง 
 อตัรำมรณะปี 2551  อตัรำมรณะปี 2551  อตัรำมรณะปี 2551  อตัรำมรณะปี 2551 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 

 2562  2561 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัรำคิดลด (2,465)  2,725  (2,124)  2,349 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2,951  (2,720)  3,554  (3,257) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2,683)  1,455  (2,282)  1,172 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร(พนับำท) 

 2562  2561 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัรำคิดลด (2,230)  2,460  (1,909)  2,103 

อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2,673  (2,468)  3,234  (2,974) 

อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2,427)  1,305  (2,053)  1,012 

 
พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนไดล้งรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 โดยก ำหนด

อตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บ
ค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย 400 วนั จำกปัจจุบันอัตรำค่ำชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย
พระรำชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริกำร
ในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 
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ในระหวำ่งปี 2562 อตัรำดอกเบ้ียระยะยำวปรับลดลงอยำ่งมำก ส่งผลต่ออตัรำคิดลดท่ีนกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยัตั้งสมมติฐำนไวจ้ำกอตัรำร้อยละ 1.55 เป็น 1.01 บริษทัและบริษทัย่อยไดพ้ิจำรณำบนัทึกภำระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนเพิ่มข้ึนเป็นจ ำนวนเงิน 2.81 ลำ้นบำท (บริษทั จ ำนวนเงิน 2.34 ลำ้นบำท) และ
รับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนดว้ยจ ำนวนเดียวกนั และส ำหรับขอ้มูลกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวขำ้งตน้อำจมีกำรเปล่ียนไปจำกท่ีไดแ้สดงไว ้อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อยอยูร่ะหว่ำง
กำรประเมินผลประโยชน์พนกังำนโดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัใหม่ 

 
21. ส ำรองตำมกฎหมำย 

  ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุน
ส ำรอง (“ส ำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลงัจำกหักขำดทุนสะสม (ถ้ำ
มี) จนกวำ่ส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงิน
ปันผลไม่ได ้

 
22.  กำรจดัสรรก ำไรสะสม 

บริษทัใหญ่ 
ปี 2562 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 9 มกรำคม 2562 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัรำหุ้นละ 0.08 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน
ทั้งส้ินไม่เกิน 45,926,395.60 บำท จำกก ำไรสะสม ของกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนซ่ึงไดรั้บกำร
ยกเวน้ภำษีนิติบุคคล ในอตัรำหุ้นละ 0.07 บำท และจำกก ำไรสุทธิจำกกิจกำรท่ีไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนท่ีอยูภ่ำยใตบ้งัคบัอตัรำภำษีร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิ ในอตัรำหุ้นละ 0.01 บำท และไดจ่้ำยเงินปันผล
แลว้ในวนัท่ี 7 กุมภำพนัธ์ 2562 

  บริษทัยอ่ย 
ปี 2562 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั มิลล์แพค จ ำกดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 27 สิงหำคม 2562 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 ในอัตรำหุ้นละ 2,950.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 35,400,000.00 บำท โดยไม่ต้องตั้งส ำรองตำม
กฎหมำยเพิ่ม เน่ืองจำกได้ตั้ งส ำรองตำมกฎหมำยไวไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 31 สิงหำคม 2562 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ของบริษทั มิลล์แพค จ ำกดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 27 ธนัวำคม 2562 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 
2562 ในอัตรำหุ้นละ 4,600.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 55,200,000.00 บำท โดยไม่ต้องตั้งส ำรองตำม
กฎหมำยเพิ่ม เน่ืองจำกได้ตั้ งส ำรองตำมกฎหมำยไวไ้ม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 31 มีนำคม 2563 
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ปี 2561 

   ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั มิลล์แพค จ ำกดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 27 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 ในอัตรำหุ้นละ 2,667.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 32,004,000.00 บำท โดยไม่ต้องตั้ งส ำรองตำม
กฎหมำยเพิ่ม เน่ืองจำกไดต้ั้งส ำรองตำมกฎหมำยไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ โดยก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 26 ตุลำคม 2561 

   ตำมรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ำกดั (บริษทั
ยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน 2561 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 
ธันวำคม 2560  ในอตัรำหุ้นละ 100 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 1,000,000.00 บำท โดยไม่ตอ้งตั้งส ำรองตำม
กฎหมำยเพิ่ม เน่ืองจำกไดต้ั้งส ำรองตำมกฎหมำยไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ โดยก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 26 ตุลำคม 2561 

   ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ของบริษทั มิลล์แพค จ ำกดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 26 ธนัวำคม 2561 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2560 ในอตัรำหุน้ละ 840.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 10,080,000.00 บำท โดยไม่ตอ้งตั้งส ำรองตำมกฎหมำย
เพิ่ม เน่ืองจำกไดต้ั้งส ำรองตำมกฎหมำยไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ โดยก ำหนดจ่ำยเงิน
ปันผลภำยในวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 

 
23. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึน โดยหกัจำกเงินเดือนของพนกังำนส่วนหน่ึง
และบริษทัจ่ำยสมทบอีกส่วนหน่ึง  กองทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมขอ้ก ำหนด
ของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 

   รำยกำรค่ำใชจ่้ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
ค่ำใชจ่้ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 6,690  6,742  6,412  6,436 
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24. วงเงินสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินเจ็ดแห่งหลำยวงเงิน 
ดงัน้ี 

 วงเงิน  เพ่ิม (ลด)
วงเงิน 

 เบิกใช ้  หมดอำย ุ  ยงัไม่ไดใ้ช ้

เงินเบิกเกินบญัชี (ลำ้นบำท) 85.80          -  (61.33)          -  24.47 
เงินกูย้มืระยะสั้น (ลำ้นบำท) 1,029.00  20.00  (744.12)          -  304.88 
เงินกูย้มืระยะยำว (ลำ้นบำท) 788.50  (0.56)  (787.94)          -          - 
หนงัสือค ้ำประกนั (ลำ้นบำท) 327.00          -  (117.01)          -  209.99 
Forward contract (ลำ้นบำท) 192.00          -  (22.48)          -  169.52 
Standby L/C (ลำ้นบำท) 80.00  56.80  (98.19)  (11.41)  27.20 
 รวม (ลำ้นบำท) 2,502.30  76.24  (1,831.07)  (11.41)  736.06 

Forward contract (ลำ้นเหรียญสหรัฐ) 12.00          -  (0.21)          -  11.79 
เงินกูย้มืระยะสั้น (ลำ้นหยวน) 12.00  10.00  (14.69)          -  7.31 
เงินกูย้มืระยะยำว (ลำ้นหยวน) 8.00  1.00  (6.61)  (1.95)  0.44 

 
 วงเงินดงักล่ำวค ้ ำประกนัโดยจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินของบริษทั (ดูหมำยเหตุขอ้ 10) 
ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นใหแ้ก่สถำบนักำรเงินแห่งนั้น 
   

25. ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
  25.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั:        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 2,128  646  -            - 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (2,796)  (1,759)  (2,672)  (2,189) 

 รวม (668)  (1,113)  (2,672)  (2,189) 
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  25.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงภำษีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้
    ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 62,661  (12,858)  84,108  21,283 

อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 12,532  (2,572)  16,822  4,257 

รำยกำรกระทบยอด        
 ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
  กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
    ก ำไรทำงภำษี 3,249  5,831  2,915  3,368 
 ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก ำไรท่ีไม่ตอ้งน ำมำค ำนวณ        
  ก ำไรทำงภำษี        
  - รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ -  -  (18,115)  (8,615) 
  - ก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (26,841)  (17,388)  (8,932)  (10,030) 
  - ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัเป็นรำยจ่ำยไดเ้พ่ิมในทำงภำษี (1,388)  (1,122)  (1,388)  (1,122) 
 ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12,977  13,901  6,256  10,303 
 อ่ืนๆ (1,197)  237  (230)  (350) 
รวมรำยกำรกระทบยอด (13,200)  1,459  (19,494)  (6,446) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ (668)  (1,113)  (2,672)  (2,189) 

        

  25.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้
   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 62,661    (12,858)   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 12,532  20.00  (2,572)  (20.00) 
รำยกำรกระทบยอด (13,200)  (21.07)  1,459  11.35 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (668)  (1.07)  (1,113)  (8.65) 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 84,108    21,283   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 16,822  20.00  4,257  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (19,494)  (23.18)  (6,446)  (30.29) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (2,672)  (3.18)  (2,189)  (10.29) 

 
26. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบดว้ย
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป        
 และงำนระหวำ่งท ำ 18,417  (5,833)  29,777  (10,525) 
ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 128,808  138,669  569,249  597,698 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,368,728  1,382,346  943,620  989,806 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 526,996  481,720  471,909  449,309 
ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 189,918  178,831  158,578  153,382 

 
27. ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักท่ีออกและเรียกช ำระแล้วในระหว่ำงปีหลังจำกได้ปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัเพื่อสะทอ้น
ผลกระทบของกำรจ่ำยหุ้นปันผล และก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนของปีก่อนไดถู้กค ำนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือน
วำ่กำรจ่ำยหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรำยงำน 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญั                 (พนับำท) 63,329  (11,745)  86,780  23,472 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั             (พนัหุ้น) 574,080  574,080  574,080  574,080 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน                                   (บำทต่อหุ้น) 0.11  (0.02)  0.15  0.04 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2562  2561  2562  2561 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปีท่ีเป็นของ         

 ผูถื้อหุ้นสำมญั                 (พนับำท) 45,414  (22,646)  92,865  23,594 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั             (พนัหุ้น) 574,080  574,080  574,080  574,080 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน                                   (บำทต่อหุ้น) 0.08  (0.04)  0.16  0.04 

 
28. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน 
ส่วนงำนด ำเนินงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในท่ีได้
รำยงำนต่อผูมี้อ  ำนำจกำรตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

สินทรัพย ์รำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน
หรือท่ีสำมำรถปันส่วนใหก้บัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  

ขอ้มูลตำมส่วนงำน ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจดัสรรทรัพยำกรส ำหรับผูบ้ริหำร 
กลุ่มบริษทัประเมินควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำมอตัรำก ำไรขั้นตน้  
 
ส่วนงำนท่ีรำยงำน 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงำนธุรกิจท่ีส ำคญัดงัน้ี 
ส่วนงำนท่ี 1 โรงงำน-สำขำสมุทรสำคร 
ส่วนงำนท่ี 2 โรงงำน-สำขำชลบุรี 
ส่วนงำนท่ี 3 โรงงำน-สำขำกรุงเทพ 
ส่วนงำนท่ี 4 โรงงำน-สำขำเทียนจิน (ประเทศจีน) 
ส่วนงำนท่ี 5  โรงงำน-สำขำเจียงซู (ประเทศจีน) 
ส่วนงำนท่ี 6  ส่วนงำนธุรกิจซ้ือมำ-ขำยไป 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 ลูกคำ้รำยใหญ่ 
 รำยไดข้องลูกคำ้รำยใหญ่ จำกส่วนงำนธุรกิจกลุ่มโรงงำนผลิตและซ้ือมำขำยไป(เฉพำะในประเทศ
ไทย)ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นเงินประมำณ 743.35 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2562 (1,172 ลำ้นบำท ส ำหรับ
ปี 2561) จำกรำยไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
29. สัญญำเช่ำและบริกำรระยะยำวกบับริษทัอ่ืน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญำเช่ำและบริกำรระยะยำวดงัน้ี 

29.1 บริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำนและบริกำรกบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึง ก ำหนด
ระยะเวลำ 2 ปี 11 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2562 ถึง วนัที่ 1 กุมภำพนัธ์ 2565 ในอตัรำ
ค่ำบริกำรเดือนละ 500,000 บำท 

  29.2 บริษทัได้ท ำสัญญำเช่ำอำคำรโรงงำนและบริกำรกับบริษทัแห่งหน่ึงในประเทศสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีน (เจียงซู) เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 2564 มีอตัรำค่ำเช่ำ
และบริกำรเดือนละ 1,093,618.68 บำท (250,050 หยวน อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 
2561 เท่ำกบั 4.3736 บำทต่อหยวน) และเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนำคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ 
2566 มีอตัรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเดือนละ1,241,257.20 บำท (283,806.75 หยวน อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เท่ำกบั 4.3736 บำทต่อหยวน) 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 บริษทัมีภำระผูกพนัในกำรช ำระค่ำเช่ำทรัพยสิ์นและบริกำรตำมสัญญำ

คงเหลือสรุปดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
จ่ำยช ำระภำยใน    
1 ปี 28,109  6,000 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 83,116  8,000 
มำกกวำ่ 5 ปี 9,190  - 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 
31. กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ ซ่ึงแยกส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ
ท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 30) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 30) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม 

รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 439,217  2,513,851  2,953,068  780,569  2,189,338  2,969,907 
 รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร -  187,417  187,417  -  6,931  6,931 
 รำยไดอ่ื้น 1,013  14,026  15,039  1,230  8,395  9,625 
 รวมรำยได ้ 440,230  2,715,294  3,155,524  781,799  2,204,664  2,986,463 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2562  2561 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 30) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมกำรลงทุน 
(หมำยเหตุ 30) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
กำรลงทุน 

 รวม 

รำยได ้            
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 439,217  2,279,543  2,718,760  780,521  1,994,289  2,774,810 
 รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร -  187,417  187,417  -  6,931  6,931 
 รำยไดเ้งินปันผล -  90,577  90,577  -  43,073  43,073 
 รำยไดอ่ื้น 934  14,803  15,737  1,130  11,946  13,076 
 รวมรำยได ้ 440,151  2,572,340  3,012,491  781,651  2,056,239  2,837,890 

 
32. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  เคร่ืองมือทำงกำรเงินหมำยถึงสัญญำใดๆท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึงและหน้ีสิน

ทำงกำรเงินหรือตรำสำรทุนอีกกิจกำรหน่ึงเพิ่มข้ึนในเวลำเดียวกนั 
  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสำระส ำคญัและนโยบำยกำร

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

  ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ (Credit risk) 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีนโยบำยในกำรใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงัโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีดี โดยจ ำนวนท่ีอำจ
ตอ้งสูญเสียสูงสุดจำกกำรให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงิน ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย ควำมเส่ียงของบริษทัและ
บริษทัย่อยเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศเน่ืองจำก
หน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด
บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมิไดใ้ชต้รำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงดงักล่ำว 

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

 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ เน่ืองจำกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีเจำ้หน้ีกำรคำ้ค่ำซ้ือสินคำ้และเคร่ืองจกัรเป็นสกุลเงินต่ำงประเทศ  ดงัน้ี  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินคงเหลือท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สกุลเงิน  หน้ีสิน 

 
 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  323,803.55  30.3443 
ยโูร  97,268.91  33.8630 
เยน  1,800,600.00  0.279208 
หยวน  118,289.98  4.3691 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินคงเหลือท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สกุลเงิน  หน้ีสิน 

 
 อตัรำแลกเปล่ียนขำยถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ  524,165.82  32.6148 
ยโูร  15,998.62  37.4884 
เยน  2,789,600.00  0.29696 
หยวน  2,884,909.98  4.7838 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เฉพำะบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ส ำหรับกำร

สั่งซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศคงเหลือ ดงัน้ี 
สกุลเงิน  จ ำนวนสญัญำ  จ ำนวนเงินท่ีซ้ือ  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ 

ดอลลำห์สหรัฐอเมริกำ  7  1,467,120  29.91 - 30.43 บำท 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เฉพำะบริษทัมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ส ำหรับกำรสั่งซ้ือ

สินคำ้จำกประเทศจีนคงเหลือ ดงัน้ี 
สกุลเงิน  จ ำนวนสญัญำ  จ ำนวนเงินท่ีซ้ือ  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของจ ำนวนท่ีซ้ือ 

ดอลลำห์สหรัฐอเมริกำ  7  1,352,128  32.17 - 32.83 บำท 

 
มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  มูลค่ำยติุธรรมหมำยถึงจ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทำงกำรเงินกนัในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัมูลค่ำยติุธรรมไดม้ำจำกรำคำตลำดท่ีก ำหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่มีรำคำตำมบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ำยติุธรรม 

 

33. สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เฉพำะบริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียกบัสถำบนักำรเงินเพื่อ

ป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของภำระหน้ีสินทำงกำรเงินระยะยำว สกุลเงินบำทเป็นจ ำนวนเงิน
รวม 200 ล้ำนบำท โดยคู่สัญญำมีข้อตกลงจะจ่ำยช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ระหว่ำงกนัตำมเง่ือนไขและ
ขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
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34. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทั คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี
เหมำะสมและกำรด ำรงไว ้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 
35. กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 
2561 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  กำรแปลงค่ำ 

อตัรำแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 642,442  222,235  -  -  864,677 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 533,865  7,665  -  -  541,530 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 7,482  (2,952)  3,003  -  7,533 

 รวม 1,183,789  226,948  3,003  -  1,413,740 

 
 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  กำรแปลงค่ำ 

อตัรำแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 363,584  278,858  -  -  642,442 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 639,890  (106,025)  -  -  533,865 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,777  (2,876)  6,581  -  7,482 

 รวม 1,007,251  169,957  6,581  -  1,183,789 

 
 
 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 152



- 64 - 

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2562 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  กำรแปลงค่ำ 

อตัรำแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 547,975  193,367  -  -  741,342 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 510,615  1,417  -  -  512,032 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 7,482  (2,952)  3,003  -  7,533 

 รวม 1,066,072  191,832  3,003  -  1,260,907 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2560 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  กำรแปลงค่ำ 

อตัรำแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 313,625  234,350  -  -  547,975 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ย 1,000  (1,000)  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 606,213  (95,598)  -  -  510,615 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,777  (2,876)  6,581  -  7,482 

 รวม 924,615  134,876  6,581  -  1,066,072 

 
36. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนภำยหนำ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

36.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นำคำรในประเทศสองแห่งออกหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำใน
โรงงำนเป็นจ ำนวน 18.66 ลำ้นบำท 

36.2 บริษทัได้ให้ธนำคำรผูใ้ห้สินเช่ือหลักกับบริษทัออกหนังสือค ้ ำประกันสัญญำซ้ือขำยของ
บริษทักบับริษทัคู่สัญญำเป็นจ ำนวนเงิน 106.35 ลำ้นบำท 

36.3 บริษัทและบริษัทย่อยมีภำระผูกพนัท่ีตกลงไวเ้พื่อให้ได้มำซ่ึงสินทรัพย์จ  ำนวนเงิน 1.33      
ลำ้นบำท 
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36.4 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหำคม 2561 บริษทัผูรั้บจำ้งผลิตแม่พิมพพ์ลำสติกรำยหน่ึงของบริษทัไดย้ืน่ฟ้อง
บริษทัเพื่อเรียกร้องค่ำเสียหำยเป็นจ ำนวนเงิน 13,535,524.00 บำท (รวมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 
7.5 ต่อปี) โดยอำ้งวำ่บริษทัผดิสัญญำซ้ือขำยจำ้งท ำของ ต่อมำวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 บริษทั
ได้ยื่นค ำให้กำรต่อศำลและด ำเนินกำรฟ้องแยง้ พร้อมเรียกร้องค่ำเสียหำยกลบัเป็นจ ำนวน 
196,848,039.00 บำท (รวมดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี) อย่ำงไรก็ตำม เม่ือวนัท่ี 21 
พฤษภำคม 2562 ทั้งสองฝ่ำยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำประนีประนอมยอมควำมต่อหนำ้ศำล โดยจ ำเลย
ไดต้กลงช ำระเงินให้กบัโจทก์เป็นจ ำนวน 6,500,000 บำท ณ วนัท่ีตำมสัญญำ และโจทก์และ
จ ำเลยตกลงใหค้ดีส้ินสุดลง ไม่ติดใจเรียกร้องค่ำเสียหำยและด ำเนินคดีใดๆต่อกนัอีก แลว้ศำล
จึงพิพำกษำให้คดีเป็นอนัเสร็จเด็ดขำดไปตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมนั้น บริษทัได้
บนัทึกผลเสียหำยตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมในงบก ำไรขำดทุนแลว้ 

 
37.  กำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรำยกำรบญัชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรในงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ซ่ึง
ไม่มีผลกระทบต่อก ำไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม 

  งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
  ก่อนจดัประเภทใหม่ 

 
 จดัประเภทใหม่ 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
 หลงัจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

    

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 686,897  17,510  704,407 
 สินคำ้คงเหลือ 303,125  (23,027)  280,098 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 74,481  5,517  79,998 
งบกระแสเงินสด 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

     

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (158,488)  (7,104)  (165,592) 
 สินคำ้คงเหลือ (38,799)  12,106  (26,693) 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (24,244)  (5,002)  (29,246) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 
  ก่อนจดัประเภทใหม่ 

 
 จดัประเภทใหม่ 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
 หลงัจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

    

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 650,424  16,904  667,328 
 สินคำ้คงเหลือ 265,685  (22,421)  243,264 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 58,337  5,517  63,854 
งบกระแสเงินสด 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

     

 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (173,396)  (6,498)  (179,894) 
 สินคำ้คงเหลือ (46,540)  11,500  (35,040) 
 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (23,859)  (5,002)  (28,861) 

 
38. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กุมภำพนัธ์ 2563 
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ประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร  เลขานุการบริษทั และหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 ประวติักรรมการ 
1.   ดร.ด ำริ สุโขธนัง 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 70 ปี  
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A. 

- ปรญิญาโท  Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A. 
- ปรญิญาตร ีสาขาเคมเีทคนิค (เกยีรตนิิยม) คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่44 

- ประกาศนียบตัรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุน่ 14 ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ที ่20/2013  

- หลกัสตูร Director Certification  Program (DCP) รุน่ที ่70/2006   

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557–ปจัจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2552–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  
: บรษิทั ศูนยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2557 ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ 
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551-2552 ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 1 บรษิทั 

1)   ด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ                                    
      : บรษิทั ศูนยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน)  

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั 
1) ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรษิทั 
      : บรษิทั ไทยออโตทู้ลส ์แอนดด์าย จ ากดั  
2) ด ารงต าแหน่ง ประธานกรรมการบรษิทั                                  
      : บรษิทั มหาชยัฟู้ด จ ากดั   

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 15 กรกฎาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  8 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร           -  ไมม่ ี-  
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2.  นำยคงศกัด์ิ  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /รองประธานกรรมการ 

อำย ุ 80 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสวา่งวทิยา 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2554 – ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553 – ปจัจบุนั กรรมการ: บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2546 – ปจัจบุนั กรรมการ: บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
   

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1) บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
2) บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 9 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สามญัจ านวน 88,241,747 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

15.37  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

-ไมม่-ี  
หุน้สามญัจ านวน 101,725,566 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 
17.72 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นสามนีางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นบดิานายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นบดิานายสาธติ เหมมณฑารพ 
- เป็นบดิาดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ 

 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 
 

6/6  ครัง้ 
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3.   นำงมำลี  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 

อำย ุ 76 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านแพว้วทิยา 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2560–ปจัจบุนั กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2561–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2556–2560 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั) 

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
 - ปี 2554-2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ. คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2533–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 6 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
3. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
4. บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
5. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
6. บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 9 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สามญัจ านวน 101,725,566 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 17.72  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั                        
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

-ไมม่-ี 
หุน้สามญัจ านวน 88,241,747 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.37 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง - เป็นภรรยานายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
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4.   นำยวิวรรธน์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรหิาร 

อำย ุ 54 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
- การปฏริปูธรุกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่น 2 ปี 2562 
วทิยาลยัปกป้องราชอาณาจกัร 
- วปอ. รุน่ 62 
สถาบนั RISE (Regional Corporate Innovation Accelerator) 
- Corporate Innovation Summit 2019 
สมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) 

- TMA Discovery Day 2018  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 

- IOD Director Briefing รุน่ 1/2018  

- หลกัสตูร Financial Statements for Director (FSD) รุน่ 33/2017 

- หลกัสตูร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที่ 32/2003 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 

- หลกัสตูรการปฏริปูธรุกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม" Brain รุน่ที ่2 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 24/2017 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability  
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2558–ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
 : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2561–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 

(ชื่อเดมิ บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั) 
 - ปี 2557-2558 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

กรรมกำรและผู้บริหำร - เป็นมารดานายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดานายสาธติ เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดาดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
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 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554–2557 กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ. คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2553– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2553– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2551– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

(ชื่อเดมิ บรษิทั ปญัจวฒันามารเ์กต็ติง้ จ ากดั) 
 - ปี 2548– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 
 - ปี 2547 – 2554 กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 –  2554 กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 7 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั  
2. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
3. บรษิทั ปญัจวฒันา(เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
4. บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
5. บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
6. บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 
7. บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไมม่ ี

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 30 พฤศจกิายน 2530 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 32 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 

หุน้สามญัจ านวน 71,868,660 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 15.52  

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

ซือ้หุน้จ านวน 2,463,300 หุน้  
หุน้สามญัจ านวน 6,050,000 คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 1.05 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นบุตรของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นพีช่ายนายสาธติ เหมมณฑารพ 
- เป็นพีช่ายดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2/2  ครัง้ 
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5.  นำยสำธิต  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 
รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด 

อำย ุ 52 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 
  สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- หลกัสตูรผูน้ าการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital CEO) รุน่ที ่1 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสตูร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่29/2017 

- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุน่ที ่11/2011 

- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่121/2011 

- หลกัสตูร Purposefully Designing a winning culture 

- หลกัสตูร Laws vs Business Practice – An Insider’s view 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั) 

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2538 – ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2546 – 2554 กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2536 - 2546 ผูจ้ดัการทัว่ไป : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2534 - 2536 ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

 

กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
2. บรษิทั พลาสแทค แลบ็ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 9 ตุลาคม 2535 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 27 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สามญัจ านวน 32,661,428 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 5.69 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 - ไมม่ ี– 
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6.  ดร.พิรฬุห ์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  

อำย ุ 46  ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla 

- ปรญิญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla 

- ปรญิญาตร ีวศิวอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
- หลกัสตูรสรา้งเสรมิศกัยภาพผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อกา้วสู่ยคุดจิทิลั รุน่ที ่2 (EDIT รุน่ 2) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่150/2011 
- หลกัสตูร Director Breakfast Talk รุน่ที ่2/2011 
- หลกัสตูร Financial Statements for Director รุน่ที ่13/2011 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุน่ 13/2014                                                                                                            
สภาวชิาชพีบญัช ี
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 

สถาบนัพระปกเกล้า 
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่11/2013  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-  หลกัสตูรธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุน่ที ่5  

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2560 -ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร 
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2561–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2561–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 

กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั                           - ไมม่ ี- 
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

 
 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นบุตรของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นน้องชายนายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นพีช่ายดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 

 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 
 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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ประวัติกำรท ำ งำน 
(ต่อ) 

- ปี 2556 -2560 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2556–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2553–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/  
ผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิารและหว่งโซ่อุปทาน  / 
ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551-2554 กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานการผลติ /  
ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 - ปี 2547-2551 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ   
: วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 7 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
3. บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
4. บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
5. บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
6. บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 
7. บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 9 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สามญัจ านวน 35,688,640 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 6.22  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นบุตรของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นน้องชายนายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นน้องชายนายสาธติ เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 164 

 

7.   นำงสำวจรญัญำ  แสงสุขดี 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 55 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- Mini Master of Management Program  NIDA, University of California at Berkeley, USA 
- ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
-  หลกัสตูร Financial Statements for Director รุน่ที ่33/2017 
-  หลกัสตูร Board Matters  & Trends รุน่ที ่3/2017 
-  หลกัสตูร Audit Committee Forum รุน่ที ่1/2016 
- หลกัสตูร Family Business Governance for Sustainability รุน่ที ่2/2015 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program รุน่ที ่14/2015  
- หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide  รุน่ที ่16/2015  
- หลกัสตูร Monitor the system of Internal Control and Risk  รุน่ที ่7/2009  
- หลกัสตูร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ที ่9/2009  
- หลกัสตูร Monitor the Internal Audit Function รุน่ที่ 6/2009  
- หลกัสตูร Monitor Fraud Risk Management รุน่ที ่1/2009  
- หลกัสตูร  Director Certification Program รุน่ที่ 96/2007  
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ที่ 27/2009  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่62/2007 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2554 – ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2540 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั แทก็ซ์สเปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
 - ปี 2539 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ  : บรษิทั บางกอกเทรนน่ิงเซน็เตอร ์จ ากดั 
 - ปี 2550 - 2554 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ :  บรษิทั กรุ๊ปลสิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549 – 2554 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   

: บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั แทก็ซส์เปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
2. บรษิทั บางกอกเทรนน่ิงเซน็เตอร ์จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไมม่ ี

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 9 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 - ไมม่ ี– 
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กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

 
 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

-ไมม่-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำร
ใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ 

-ไมม่-ี 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั                                                 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ                   4/4  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                   2/2  ครัง้ 

 
8. รศ.ดร.เอกชยั  นิตยำเกษตรวฒัน์ 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 56 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก สาขาการเงนิ  สถาบนัการศกึษา  University of Mississippi, 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิการเงนิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ี สาขาวทิยาศาสตร(์เคมวีศิวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่24/2017 
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ที ่9/2017 
- หลกัสตูร Compensation Survey รุน่ที ่1/2011  
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013  
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committeeรุน่ที ่12/2011 
- หลกัสตูร Director Accreditation   Program (DAP) รุน่ที ่35/2005  

ประวติักำรท ำงำน 
- 2554 -ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  :  
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 
- ปี 2554–ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ / กรรมการการตรวจสอบ  : 
บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
- ปี 2553–ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
: บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
(ชื่อเดมิ บรษิทั ยนิูเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท ์แอนด ์เคมคิลัส ์จ ากดั (มหาชน)) 

 - ปี 2552–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 - ปี 2551–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549–ปจัจบุนั 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ : 
บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2550 – 2553 คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 - ปี 2547 – 2549 รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

กำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 

 

 
9.   นำยณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 51 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Dallas, Irving, Texas  

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
-  หลกัสตูร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุน่ที ่3/2016 
-  รายงานผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557   
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่70/2006 

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ข ัน้พืน้ฐาน) รุน่ที ่2/2559 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557-ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 1 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1) บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 9 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สามญัจ านวน 156,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.03  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร -ไมม่-ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ -ไมม่-ี 
ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 4/4  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 167  

 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2556–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 - ปี 2547–ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั นูนา จ ากดั 
 - ปี 2548–2552 กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2545–2548 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ส านักคณะกรรมการ  

: บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ากดั(มหาชน) 
 - ปี 2544–2545 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยวาณิชธนกจิ : ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1. บรษิทั นูนา จ ากดั 
2. บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 9 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร -ไมม่-ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ -ไมม่-ี 
ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 4/4  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
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 ประวติัผูบ้ริหาร และ เลขานุการบริษทั 
 
1.  นำงพริม  ชยัวฒัน์ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 
อำย ุ 44 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide รุน่ที ่36/2017 
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ที ่37/2011  
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management รุน่ที ่6/2011  
- หลกัสตูร Effective Minute Taking รุน่ที ่19/2011  
- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ที ่37/2010  
- หลกัสตูร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ที ่9/2009  

บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจ ากดั 
- มาตรฐานรายงานการเงนิ TFRS 15 

กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
-  กจิกรรม Coaching เชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 

สถาบนัเทคโนโลยแีละการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
-  Smart Factory for Industry 4.0 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีน รุน่ที ่11/2014  
- หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุน่ที ่29/2014  

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
-  ความทา้ทายของผูต้รวจสอบกบัเทคโนโลย ีAI และ Block chain 
-  เล่าขา่วทุจรติและผดิมาตรฐานบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุน่ที ่1/62 
-  Data Analytics for Internal Auditor รุน่ที ่2/62 
-  หลกัสตูร Data Analytics for Internal Auditor รุน่ที ่2/62  
-  หลกัสตูรเรื่องเล่าข่าวทุจรติและผดิมาตรฐานบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่1/62  
-  หลกัสตูรความทา้ทายของผูต้รวจสอบกบัเทคโนโลย ีAI และ Blockchain 
-  หลกัสตูรมาตรฐานรายงานทางการเงนิ TFRS 15  
-  หลกัสตูรนกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่104) 
-  หลกัสตูรนกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่105) 
-  หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
-  หลกัสตูร TFRS 2561 รุน่ที ่2/61 (หลกัสตูรยอ่ย 702) 
-  หลกัสตูรกรอบแนวทางการควบคมุภายใน J-SOX 
-  หลกัสตูรเทคนิคการสรา้งระบบงานทีด่ ี(หลกัสตูรที่ 3) 
-  หลกัสตูรเทคนิคการสรา้งระบบงานทีด่ ี(หลกัสตูรที่ 4) 
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
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กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี (ต่อ) 

- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร Consolidated Financial Management 
- หลกัสตูร การป้องกนัการทุจรติในองคก์ร รุ่นที ่5  
- หลกัสตูร Consolidated Financial Management  
- หลกัสตูร Beyond Treasury Management  

อื่นๆ 
- กจิกรรม Coaching เชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 
- การใชง้าน Excel 2010 ระดบักลาง 
- Smart Factory for Industry 4.0  
- CFO Innovation Forum (CFO Innovation) 
- หลกัสตูร การจดัท างบการเงนิรวม และการจดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์                                       
(กรณีศกึษาการจดัท างบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2558 
-  หลกัสตูร การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายควบรวมกจิการ ศูนยส์ง่เสรมิพฒันาความรูต้ลาดทุน  
-  หลกัสตูร การเตรยีมความพรอ้มในการออกหุน้กู ้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
-  Management Communication Sasin Business English 
-  Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability    
   โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
-  Draft Transfer Pricing Law PWC 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557 – ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั  
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2549 – 2550 ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2546 – 2549 หวัหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงนิ :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate 
 - ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 
 
 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
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2. นำยเสกสรรค ์สินบนัลอืกลุ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
อำย ุ 46 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ีเทคโนโลยพีลาสตกิ  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2559 – ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554 – 2559 ผูอ้ านวยการสายงานวจิยัและพฒันา 

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2539 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานวจิยั และพฒันา: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
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 ประวติัผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
1. นำงสำวจิตตรำภำ  ศิริสมัพนัธ์ 
ต ำแหน่งในบริษทั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชอีาวโุส  
อำย ุ 37 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ (ภาคภาษาองักฤษ) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 

หลกัสตูรเกี่ยวกบัดา้นบญัช ีอยา่งต่อเน่ือง 

ประวติักำรท ำงำน ปี 2559 – ปจัจบุนั ผูจ้ดัการบญัชอีาวโุส บรษิทัปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2557 – 2559 Business Planning Analyst manager  

บรษิทั อลัคอน แลบอราทอรสี ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ปี 2556 – 2557 Business Planning Analyst  

บรษิทั อลัคอน แลบอราทอรสี ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ปี 2555 – 2556 ผูจ้ดัการบญัช ี 

บรษิทั เคเอสเค ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2554 – 2555 Audit Manager  

บรษิทั ไพรซ์วอเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอบเีอเอส จ ากดั 
 ปี 2548 – 2554 Assistance Auditor 

บรษิทั ไพรซ์วอเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอบเีอเอส จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - ไมม่ ี- 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
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 ประวติัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2. นำงสำวสุพตัตรำ   นิจจะยะ 
ต ำแหน่งในบริษทั หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 

อำย ุ 31 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- การทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ 
- วธิกีารประเมนิความเสีย่ง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
Entis Management 
- Successful Leaderships and Supervisory Skills Technique 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
- Compliance and Compliance Audit 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- กลไกส าคญัในการก ากบัดแูลและการสรา้งคุณคา่เพิม่ทางธรุกจิ 
- การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
- หลกัการบรหิารกจิการที่ด ี

 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2558–ปจัจบุนั หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 – 2558 เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 – 2557 เจา้หน้าที ่Qsys Auditor : บรษิทั มาลนีโกลด ์โปรดกัส์ 
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กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - ไมม่ ี- 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2562 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
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