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สารจากคณะกรรมการ

เรียน ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัว จากปจั จัยภายในและภายนอกประเทศ ภัยแล้ง รวมถึงผลกระทบจากนโยบาย
การค้าของแต่ละประเทศในเศรษฐกิจโลก สาหรับบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ได้มกี าร
ลงทุนเปิ ดโรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นที่มณฑลเจียงซู ประเทศจีนในช่วงปลายปี 2561 และเริม่ มีการผลิตและมียอดขาย
ในช่วงครึ่งปี หลัง ซึ่งทาให้ในปี ท่ผี ่านมา บริษทั ย่อยที่ประเทศจีนมีภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่การทดสอบและลอง
ตัวอย่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิต
ในส่วนของกิจการในประเทศไทยสาหรับกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์และงานพ่นสี มีทศิ ทางการขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะ
ช่วงครึง่ ปี หลังต่อเนื่องไปถึงปี หน้ า โดยได้มกี ารขยายการลงทุนเพิม่ เติมในส่วนของโรงพ่นสีขนาดกลางและอาคารคลังสินค้าเพื่อ
รองรับงานทีก่ าลังจะเข้ามา ทัง้ นี้ ได้เริม่ ทยอยขายงานนิวโมเดลของชิน้ ส่วนยานยนต์ต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี จนถึงกลางปี หน้า
ในส่วนกลุ่มสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก อัตราการเติบโตของบริษทั ยังทรงตัว เนื่องจากตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นมี
ภาวะตลาดหดตัว แต่ยงั มีรายได้ชดเชยจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ วได้หลายรายการ อย่างไรก็ดี
ั
มีปจจัยลบในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ายาเคมี ที่ลูกค้าได้รบั ผลกระทบจากการรณรงค์ลดการใช้สารพาราควอตจนทาให้ลูกค้าบางราย
ยกเลิกการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว รวมถึงปจั จัยด้านราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ า การส่งออกที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัวส่งผลให้การเติบโต
ของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ายาเคมีและกลุ่มสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์อุปโภคบริโภคยังทรงตัว
ทัง้ นี้ คณะกรรมการ พนักงานและผูบ้ ริหารของบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย มีความตัง้ ใจที่
จะบริห ารและควบคุม ต้ น ทุ น การผลิต บนภาวะความผัน ผวนของตลาด และมีค วามมุ่ ง มั ่นที่จ ะพัฒ นากระบวนการผลิต รัก ษา
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายตลาด ควบคู่ไปกับการเพิม่ กาลังการผลิต เพื่อเพิม่ อัตราการเติบโตทัง้ ในส่วนของกลุ่ม
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และชิน้ ส่วนยานยนต์ ตลอดจนการพิจารณาถึงความเสีย่ งของการลงทุนเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของบริษทั บรรลุตาม
เป้าหมาย โดยใช้หลักความระมัดระวัง การศึกษาผลตอบแทน วิเคราะห์ถงึ องค์ประกอบความเสีย่ งอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน ในส่วน
ของช่องทางการจัดหาเงินทุน บริษทั มีการรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั สถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวใน
อนาคต โดยในปี ท่ผี ่านมา บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีการขยายตัวของรายได้รวม ร้อยละ 5.66 และมีผลกาไรรวมที่ 63.33 ล้านบาท
โดยมีอตั รากาไรสุทธิอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 2.01
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ในปี 2563 ถึงแม้จะมีปจั จัยลบจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลต่อการ
หดตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและส่งผลต่อการเติบโตของรายได้ของบริษทั ทัง้ ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์และ
ชิน้ ส่วนยานยนต์ทงั ้ ในประเทศไทยและประเทศจีน ซึ่งคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งรวมถึงคณะผู้ บริหาร
ได้มกี ารติดตามสถานการณ์ แนวโน้มของยอดขายอย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาแผนบริหารความเสีย่ งเพื่อปรับต้นทุนและการ
ลงทุนให้เหมาะสมและระมัดระวังยิง่ ขึ้น เพื่อให้สามารถรักษาผลประกอบการให้เป็ นบวกและให้มกี ารรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆเพื่อให้ธรุ กิจสามารถดาเนินงานอย่างต่อเนื่องได้
คณะกรรมการบริษทั และคณะผู้บริหารพร้อ มด้วยพนักงานของบริษทั ทุกท่าน พวกเรามีความภาคภูมใิ จในการทางาน
พร้อมที่จะมุ่งมั ่นแสวงหาผลประโยชน์ สูงสุดให้กบั บริษทั ตลอดจนดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม
มุ่งมั ่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั ่งยืน คณะกรรมการบริษทั ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมถึงสถาบันการเงิน ที่สนับสนุ นการดาเนิน งานของบริษทั ด้วยดีมาตลอด และขอให้เชื่อมั ่นว่าบริษทั จะสานต่ อความมุ่งมั ่นและ
ทุ่มเทในการดาเนิ นธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ยึดมั ่นในหลักจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั ่งยืน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย และเป็ นองค์กรทีเ่ จริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

.

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
เรียน ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด
(มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของ บริษทั
ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระ จานวน 3 ท่าน มีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ

2. รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ

3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั อย่างเป็ น อิสระ โดยไม่ม ีข้อ จ ากัด ในการ
ได้รบั ข้อมูลเพื่อการปฏิบตั หิ น้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมุ่งเน้น
ให้บ ริษ ัท มีก ารด าเนิ น งานตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี
สอดคล้องกับ ระเบียบกฎเกณฑ์ และแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ที ่กี าหนดโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันได้แก่ การปฏิบตั ิงาน
ตามหน้าที่ท่ไี ด้รบั มอบหมาย มีความโปร่งใส ยุตธิ รรม เชื่อถือได้
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนมีระบบการถ่วงดุล อานาจทัง้ ใน
กระบวนการทางานและการตัดสินใจ อัน นาไปสู่ประโยชน์ สูงสุด
ไม่เพียงแต่ สาหรับผู้ถือ หุ้น แต่ยงั รวมถึงพนักงานและผู้ท่ีม ีส่วน
เกี่ยวข้อ งอื่น ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบยัง กากับดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน มุ่งเน้ นให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็ นไปตามมาตรฐาน
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ มีการประชุม ทัง้ สิ้นรวม 4 ครัง้ โดยมีการหารือและ
แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบ

บัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทาน
งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจา
รายไตรมาส และประจาปี 2562 ซึ่งได้จดั ทาตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ของไทยและสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากนโยบาย
บัญชีทส่ี าคัญ รายงานทางการเงินที่มนี ัยสาคัญ การประมาณการ
ทางบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลที่
สาคัญ ร่วมกับผู้สอบบัญ ชี และฝ่ายจัดการ พร้อ มให้คาแนะนา
รวมถึงข้อ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ก่อนจะให้ความเห็นชอบและ
นาเสนอคณะกรรมการบริษทั
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการของบริษทั เข้าร่วม
ประชุ ม 1 ครัง้ เพื่อ ปรึก ษาหารือ กัน อย่ า งอิ ส ระถึง ข้อ มู ล ที่ มี
ความสาคัญในการจัดทางบการเงิน รวมทัง้ ประเด็นที่พบจากการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
หากผู้สอบบัญ ชีพบพฤติการณ์ อ นั ควรสงสัย เกี่ยวกับ การทุจริต
หรือ การฝ่า ฝื น กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข อง
กรรมการและผู้บริหาร ให้ผสู้ อบบัญชีรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งผูส้ อบบัญชีแจ้งว่า สาหรับปี
2562 ผู้สอบบัญชีไม่พบพฤติการณ์อ นั ควรสงสัย เกี่ยวกับการ
ทุจริตใดๆ นอกจากนี้ ยงั ได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ายบริหารหรือ
ฝ่ายจัดการ ของบริษทั ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของผู้สอบบัญชีเป็ น
อย่างดี
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2. ความเพี ย งพอของระบบควบคุม ภายใน การบริ ห าร
ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน
การบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการ บริหารความ
เสี่ยงอันอาจเกิดจากปจั จัยภายในและภายนอกองค์กร รวมถึง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั
อย่ า งสม่ า เสมอทุ ก ไตรมาส ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห าร พร้ อ มทั ง้ ให้
ข้อ เสนอแนะเพื่อ การพัฒ นาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การ ได้พิจ ารณาทบทวนกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรสานักงาน ตรวจสอบเป็ น
ประจาทุกปี ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและ สถานการณ์ ปจั จุบนั
ของบริษ ัท อีก ทัง้ พิจ ารณาอนุ ม ัติแ ผนงานตรวจสอบภายใน
ประจาปี 2562 ที่จดั ท าขึ้นตามความเสี่ยงที่ม ีสาระสาคัญของ
บริษทั และมุ่งเน้ นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบตั ิงานที่เป็ น
จุด ควบคุม ที่ส าคัญ มีก ารทบทวนนโยบาย เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่า
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพทัง้ ในส่วนของประเทศ
ไทยและประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาได้มกี ารพบปะหารือ กับผู้สอบ
บัญ ชี ร ับ อนุ ญ าตของบริษ ัท สาขาประเทศจีน และพิจ ารณา
รายงานผลการตรวจสอบ และการติด ตามผลการแก้ ไ ขตาม
ั หาและให้
รายงานการตรวจสอบ เพื่ อ รับ ทราบสาเหตุ ป ญ
คาแนะนาในการพัฒ นาปรับปรุงการปฏิบ ัติงานตรวจสอบให้ม ี
ประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ
จานวนบุคลากร แผนการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของสานัก
ต รวจ ส อ บ ภ ายใ น เพื่ อ ให้ เ ป็ นไ ป ต าม ม าต รฐาน ส าก ล
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ มีค วามเห็นว่า
บริษทั มีระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิผล และ
มีค วามเป็ น อิ ส ระ แผนงานตรวจสอบประจ าปี ส อดคล้ อ งกับ
เป้ าหมายและความเสี่ย งของบริษ ัท ผลการปฏิ บ ัติง านของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากร
และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบมีความเพียงพอและได้รบั การ
พัฒ นาอย่ า งเหมาะสม สอดคล้อ งกับ มาตรฐานสากลของการ
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทาน
การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ว่ า เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับธุรกิจของบริษทั
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และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนิ นธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อ ง โดยไม่พบว่า มีการฝ่าฝื นหรือ ไม่ปฏิบตั ิตามที่เป็ น
สาระสาคัญ

4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
รายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ของบริษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส โดยยึดหลักความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็ น
ปกติทางธุรกิจ และประโยชน์ สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยว
โยงกันที่ได้พจิ ารณานัน้ เป็ นรายการที่เข้าข่ายเป็ นธุรกิจปกติท่มี ี
เงื่อนไขการค้าทั ่วไป มีความสมเหตุสมผล มีการอนุ มตั ิก่อนการ
เข้าทารายการ เป็ นธรรมและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

5. การกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ให้ความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ กับการส่งเสริมและมุง่ เน้นให้ดาเนินงานตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสริมและ
ติด ตามความคืบ หน้ า ของกระบวนการพัฒ นาการก ากับ ดู แ ล
กิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2562 จัดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแล
กิจ การที่ดี คู่ม ือ จรรยาบรรณธุร กิจ และมาตรการต่ อ ต้า นการ
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น ส่งเสริมและสนับสนุ นด้านการอบรม การสื่อสาร
และให้ข้อ เสนอแนะในการจัด กิจ กรรม เพื่อ สร้า งความรู้ค วาม
เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณธุ ร กิจ รวมทัง้ ให้แ นวทางและข้อ เสนอแนะอื่น ที่
จาเป็ นเพื่อ พัฒ นาระบบกากับดูแลกิจการที่ดีให้ม ีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ ให้มคี วามเป็ นมาตรฐานเทียบเท่า ระดับสากล อันเป็ นการ
สร้างความมั ่นใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิ จารณา คัดเลือก
และเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
คัดเลือ กความเหมาะสมของผู้สอบบัญ ชี และการเสนอแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกและ

คุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ท่ผี ่านมา สถานะของผูส้ อบ
บัญชี ทีม งานผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญ ชี
เสมอ ข้อจากัดที่มสี าระสาคัญและข้อกาหนดของหน่ วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการพิจารณาให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุ น เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผูส้ อบ
บัญ ชีม ีค วามเป็ น อิ ส ระและเป็ น กลางในการปฏิบ ัติง านอย่ า ง
แท้จริง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
ผลการปฏิบ ัติง านของผู้ส อบบัญ ชี บริษ ัท สอบบัญ ชีธ รรมนิ ติ
จากัด ได้ประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี
2562 ซึ่งเป็ นปี ท่ี 11 ของบริษทั สอบบัญชีและเป็ นปี ท่ี 2 ของ
ผู้สอบบัญชีท่ลี งนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่าเป็ นผู้มคี วาม
เข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ น
อิสระ มีความเป็ นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่ง
มอบงานตรวจตามเวลาอย่ า งสม่ า เสมอ มีผ ลการปฏิบ ัติง าน
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ที่ น่ า พอใจ มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพี ย งพอ
เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ิต่อ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ให้แต่งตัง้
1. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒ ิ พิบูลย์สวัสดิ ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7517
ส าหรับ ปี 2563 เป็ นปี ที่ 12 ของบริ ษ ัท สอบบัญ ชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่ เกิน 1,970,000 บาทต่อ ปี
โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000
บาท กรณี ม ีก ารเปิ ดบริษทั ย่อ ยในระหว่างปี ใ ห้ก าหนดค่า สอบ
บั ญ ชี ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 100,000 บาทต่ อ หนึ่ ง บริ ษ ั ท ทั ้ง นี้ ไ ม่ ร วม
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น เช่ น ค่ า พาหนะเดิน ทางปฏิบ ัติง านต่ า งจัง หวัด
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่ม ี
ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษ ั ท ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ มีก าร
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติห น้ า ที่ โดยการประเมิน ตนเองแบบราย
คณะและรายบุคคลตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
และกฎบัต รของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ น ประจ าทุ ก ปี
เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า มีก ารก าหนดขอบเขตหน้ า ที่ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
ครบถ้ ว นตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ ม อบหมายอย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ เป็ น ไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี เพื่อ
ประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็น
โดยรวมว่า ได้ปฏิบตั หิ น้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษ ัท อย่ า งเพีย งพอและครบถ้ว น โดยใช้
ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ น
อิสระ ไม่มขี ้อจากัดในการรับทราบข้อมูลจากผู้บริหาร พนักงาน
และผูเ้ กี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ยอย่างเท่าเทียมกัน

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้มกี าร
ประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ซึง่ มีสาระสาคัญในการปฏิบตั งิ านได้
ดังต่อไปนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และ
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และ
อุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2. พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นแผนบริหารความเสีย่ ง (Mitigation
Plan) สาหรับรายการความเสี่ยงที่มผี ลต่อแผนธุรกิจปี 2562
และมีก ารติด ตามความคื บ หน้ า อย่า งสม่ า เสมอ เพื่อ บริห าร
จัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการความเสีย่ งที่สาคัญขององค์กร และในแต่
ละสายงานและกลุ่มธุรกิจของบริษทั
รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในปี 2562 เศรษฐกิจไทยมีอตั ราการขยายตัวอยู่ท่รี ้อยละ
2.4 เทียบกับร้อ ยละ 4.2 ในปี 2561 เนื่ อ งจากได้รบั
ผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ โลก โดยเฉพาะสงคราม
การค้า ระหว่า งสหรัฐ และประเทศจีน ซึ่ง กระทบภาคการ
ส่งออก จะเห็นได้จากมูลค่าการส่งออกปี 2562 ลดลงร้อยละ
3.2 ต่อเนื่องไปยังภาคการผลิต การจ้างงานและการบริโภค
ในประเทศ รายได้ภ าคการเกษตร อย่า งไรก็ดีค ณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งยังคานึงถึงและมีการประชุมเพื่อ
ติดตาม และบริหารความเสีย่ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่ม ีการเปลี่ยนแปลงไป จากปจั จัยแวดล้อ มภายนอกที่ไม่
สามารถควบคุ ม ได้ รวมถึง กลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 6 คน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 3 คน ทาหน้าที่กากับ
ดูแ ลและสนับ สนุ น ให้ม ีก ารเสี่ย งที่ม ีป ระสิท ธิภ าพทั ่วทัง้
องค์กร พร้อมมุ่งเน้ นปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรในเรื่องความ
เสีย่ งอย่างต่อเนื่อง

3. พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นแผนบริหารความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลีย่ น มีการติดตามความเคลื่อนไหว ตลอดจนให้แนวทาง
ในการบริหารเงินตราต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward) การ
เปิ ดบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เป็ นต้น
4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจาปี 2562 แก่คณะทางานบริหารความ
เสี่ย ง และผู้ บ ริห าร เพื่อ น าไปด าเนิ น การและพัฒ นาระบบ
บริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ
5. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ พิจารณา และประเมินความ
เสีย่ งของโครงการลงทุน และแผนธุรกิจของบริษทั
ทัง้ นี้ ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง มีค วามมุ่ ง มัน่ ที่ จ ะ
กาหนดและบริหารจัดการความเสีย่ งไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรง
กับ แผนการด าเนิ น งานของบริษ ัท เพื่อ ให้ บ ริ ษ ัท ได้ บ รรลุ
เป้าหมายขององค์กร รวมถึงการดารงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือ
หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทน บริษทั ปญั จ
วัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 3 ท่ า น ซึ่ง เป็ น ผู้ท รงคุณ วุ ฒ ิใ นด้า นต่ า งๆ โดยมี
จานวนกรรมการอิสระ 2 ใน 3 หรือมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมี
กรรมการอิ ส ระเป็ นประธานกรรมการ ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั

ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ได้พจิ ารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงความหลากหลายในหลาย
สาขาวิชาชีพ เพื่อกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องการสรร
หา เพื่ อ ให้ ไ ด้ คุ ณ สมบั ติ ท่ี เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์และพันธ
กิจของบริษทั โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส โดยได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อ
คัดเลือกเป็ นกรรมการได้
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 1 ครัง้ ซึ่งได้พจิ ารณาในส่วน
ของการทบทวนนโยบาย กฏบัต รคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน การประเมินผลกรรมการทัง้ คณะและราย
คณะย่ อ ย การประเมิ น ผลประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร และ
พิจ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนของกรรมการและประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร โดยพิจ ารณาจากภาระหน้ า ที่ แ ละความ
รับ ผิด ชอบ ผลการด าเนิ น งานเปรีย บเทีย บกั บ เป้ าหมายที่
กาหนดไว้ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจที่มกี ารขยายตัว
และมีความซับซ้อนมากขึ้น และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
บริษทั จดทะเบีย นในกลุ่ ม ธุร กิจในอุ ต สาหกรรมเดียวกันหรือ
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการพิจารณาหลักสูตรการ
พัฒ นากรรมการ เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลมากขึน้

คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบ ัติ
หน้ าที่ตามที่ได้รบั มอบหมายด้วยความรอบคอบ โปร่งใส
และเป็ นธรรม ตลอดจนมี ก ารปรับ ปรุ ง แนวทางการ
ดาเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั และนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการตระหนักถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ ือหุ้นและผูม้ สี ่วนได้ เสีย อาทิ การกาหนดแนว
ทางการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บ ริหาร
การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อ
ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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นโยบายและปรัชญาการบริหารจัดการ
วิสยั ทัศน์ องค์กร (Vision)
“บริ ษัท ป ญั จวัฒ นาพลาสติ ก จ ากัด (มหาชน) เป็ น หนึ่ ง ในผู้ ผ ลิต รายใหญ่ ท่ี สุ ด ใน
อุ ต สาหกรรมการผลิต พลาสติก ที่มีฐ านการผลิต ในประเทศไทย เรามุ่ ง สู่ ค วามส าเร็จ ไม่ เ พีย ง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ก้าวไกลสูร่ ะดับภูมภิ าค
ด้วยความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้าว่า สัมพันธภาพทางธุรกิจอันดีเยีย่ มระหว่างเรากับลูกค้า และ
คู่คา้ ของเรา จะเป็ นต้นทางแห่งความสาเร็จทีจ่ ะทาให้เราเป็ นองค์กรทีล่ ูกค้ามอบความไว้วางใจ ให้
ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตของเรา เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้า พร้อมปรับเปลีย่ นทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง”

พันธกิจ (Mission)
“เราพร้อมรุดหน้าสูก่ ารเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยัง้ ด้วยการแสวงหาทุกตลาด
ทีม่ โี อกาสและความเป็ นไปได้ โดยใช้ประสิทธิภาพการผลิตอันแข็งแกร่งของเรา เพื่อก้าวสู่ชยั ชนะ
บนเวทีการแข่งขัน ด้วยรูปแบบการดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นเลิศ
ปณิธานของเรา คือ เราจะเป็ นหนึ่งในใจของลู กค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการผลิต
และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเป็ นผูน้ าในทุกตลาดทีเ่ ราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความได้เปรียบในการ
แข่งขัน ในกลุม่ ลูกค้าทีเ่ ราสามารถประยุกต์รปู แบบการผลิตให้ตรงกับความต้องการให้ได้”
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ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ย่อย

บริษทั

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

ผลิ ตภัณฑ์

(ร้อยละ)

1.
2.
3.

บริษทั มิลล์แพค จากัด
บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

4.

บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด

5.

บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด

99.98
99.97
100.00
99.99

100.00

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคบริโภค
จัดหาและจาหน่ายฝาขวดน้ ามันหล่อลื่น
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สอบเทียบมาตรฐาน
การทดสอบและวิเ คราะห์การปฏิบ ัติก ารทางกายภาพ
และเคมี
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ในการดาเนิ นธุรกิจหลักของบริษทั มิได้ม ีความสัม พัน ธ์ห รือ เกี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ นธุรกิจอื่นของผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ อย่างมี
นัยสาคัญแต่อย่างใด มีความสัมพันธ์กนั แต่เพียงครัง้ คราวที่เป็ นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภ ณ
ั ฑ์พลาสติก เป็ นราคาตลาด
ทั ่วไป และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั ่วไป โดยบริษทั ใช้โครงสร้างราคาขาย-ต้นทุน-กาไร เช่นเดียวกับที่บริษทั ผลิต
และขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ค่าเช่าที่ดนิ จากผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ค่าที่ปรึกษากับผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นอัต ราที่อยู่ในระเบียบการว่าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริษทั ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อการจัดการและการกากับดูแลกิจการ เรื่องรายการระหว่างกัน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ใน 5 ปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี้
ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2558

 ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จากเดิม 276,000,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 287,040,000.00บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่ จานวน 22,080,000 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษทั ในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 11,040,000.00 บาท
 บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุน จาก 276,000,000.00 บาท เป็ น 287,039,972.50 บาท
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
 บริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 58-2011-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 17 มีนาคม 2558
 บริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 58-2010-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 23 มีนาคม 2558

2559

 บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด บริษทั ย่อย ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2559 และเพิม่ วัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษทั ในส่วนการบริการตรวจสอบจานวนและ/
หรือมาตรฐาน สินค้าทุกชนิด บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบตั กิ ารทางกายภาพและเคมี
 บริษ ัท ได้รบั การรับ รองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัต กรรม (Innovative Organization)
ประจาปี 2559 จากโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560

 บริษทั ได้รบั รางวัล Ford Q1 Certification, Ford’s Commendation for Suppliers
 บริษทั ได้รบั รางวัลอันดับ 3 จากกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) HINO
 บริษทั ได้รบั การยกระดับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็ น ISO 9001:2015

2561

 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ภายใต้ช่อื “บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2561 เพื่อ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายบรรจุภ ณ
ั ฑ์ สาหรับบรรจุภ ัณฑ์น้ า มันหล่อ ลื่น สาหรับลู กค้าใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 5,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และเรียกชาระแล้ว
3,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

2562






บริษทั ได้รบั รางวัล ICL (Thailand) Co.,Ltd 9th Supplier Conference May 10,2019 Quality Prize
บริษทั ได้รบั รางวัล The 2nd THCC Safety Activity 2019 Certificate of Completion "Level B"
บริษทั ได้รบั รางวัล The 2nd Runner-Up (Group D) MCC- QCC Presentation Contest of 2019
บริษทั ได้รบั รางวัลการดาเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทาของคนพิการสู่ความยั ่งยืน
จากมูลนิธพิ ระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
 การประกอบธุรกิ จ
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ท่มี คี ุณภาพ
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้า (Brand) เป็ นที่รจู้ กั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ ริโภค
โดยทั ่วไป การผลิตสินค้าของบริษทั จะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทได้แก่ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection
Molding) ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ทัง้ นี้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่บริษทั ผลิตมีหลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสนิ ค้าต่างๆได้แก่ น้ ามันหล่อลื่น
นมและนมเปรีย้ ว สินค้าอุปโภคบริโภค สารเคมีสาหรับใช้ในการเกษตร และชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ น
ต้น โดยวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ท่ใี ช้ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิลนี (Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
(Polypropylene)
ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีโรงงานผลิตสินค้า 5 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี ขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ อ่ี าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี มืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี มืองเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทัง้ นี้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยู่กบั
ความต้องการของลูกค้าทีจ่ ะนาไปใช้งาน ซึง่ แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค-บริโภคและน้ ายาเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2560 – 2562
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ตามงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 เป็ นดังนี้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายละเอียด
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

2,417.76
271.37
2,689.13
5.83
2,694.96

89.71
10.07
99.78
0.22
100.00

2,730.70
239.21
2,969.91
6.93
9.62
2,986.46

91.44
8.01
99.45
0.23
0.32
100.00

2,683.17
269.90
2,953.07
187.42
15.03
3,155.52

85.03
8.55
93.58
5.94
0.48
100.00
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุม่ ผลิ ตภัณฑ์

รายละเอียด

ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภค
บริโภคและน้ ายาเคมี
ชิน้ ส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื
รายได้รวม

ปี 2560
ร้อยละ
อัตราการ
ล้านบาท
เติบโต

ปี 2561
ร้อยละ
อัตราการ
ล้านบาท
เติบโต

1,475.65
337.21
203.03

-0.14 1,607.37
-8.75
357.91
0.80
216.43

8.93
6.14
6.60

673.24
2,689.13
0.00
5.83
2,694.96

-3.97
788.20
-2.20 2,969.91
0.00
6.93
-23.09
9.62
-2.26 2,986.46

17.08
10.44
100.00
65.18
10.82

ปี 2562
ล้านบาท

1,342.09
424.18
190.06

ร้อยละ
อัตรา
การ
เติ บโต

-16.50
18.52
-12.18

996.74
26.46
2,953.07
-0.57
187.42 2,604.47
15.03
56.34
3,155.52
5.66

 ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยผลิตนัน้
ลูกค้าได้ดงั นี้

แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของ

ก) บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น บริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์พ ลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น ได้
ตามความต้องการของลูกค้า ตัง้ แต่ขนาดเล็กที่มขี นาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญ่ท่มี ขี นาด
บรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร
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ข)

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสตสาหรับบรรจุนมและ
นมเปรีย้ วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนมเปรี้ยวที่ผลิตจะต้องสัมผัสกับอาหาร
โดยตรง ดังนัน้ บริษทั จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว โดยบริษทั
ได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการทางานออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็ นห้องระบบปิ ด (Clean Room) และแยก
เครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิตและพนักงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อเป็ นการป้องกันการปนเปื้ อน
ของฝุน่ ละอองและแบคทีเรียและสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice)
และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ท่บี ริษทั สามารถผลิตได้มขี นาดบรรจุ 80
มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร

ค)

บรรจุภณ
ั ฑ์พ ลาสติ กส าหรับ บรรจุสิ น ค้ าอุปโภค-บริ โภคและน้ า ยาเคมี บริษ ัท เป็ น ผู้ผ ลิต และจ าหน่ า ยบรรจุภ ัณ ฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค และบริโภค เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายาทาความสะอาด และน้ ายาเคมี ได้แก่น้ ายา
ล้างห้องน้ าและสุขภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดพืน้ น้ ายาล้างจาน ยากาจัดศัตรูพชื ยาฆ่าหญ้า บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายา
้
ปรับผ้านุ่ม บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุแปงทาตัว เป็ นต้น
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ง)

ชิ้ นส่ วนพลาสติ กส าหรับยานยนต์ บริษทั เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริษทั ซึ่งเป็ นผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ขนั ้ ที่ 1 (1st Tier Supplier) โดยผูผ้ ลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ นส่วนประกอบในชิ้นส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ถังบรรจุน้ า
สาหรับทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้ าระบายความร้อนสาหรับ หม้อน้ า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ
(“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบเกียร์ เป็ นต้น

จ)

ชิ้นส่วนยานยนต์พ่นสี บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์พน่ สี ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ตราสินค้า ของค่ายรถยนต์
ต่างๆ รวมทัง้ ให้บริการฉีดขึน้ รูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กบั บริษทั ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ (Product Maker) ซึง่ จะ
นาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ นส่วนประกอบในชิน้ ส่วนของรถยนต์
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มีสาระสาคัญดังนี้

บริษทั ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางด้านภาษีอากรจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ.2520 โดยการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 สิ ทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไขที่ได้รบั การจากการส่งเสริ มการลงทุน

 กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ท่มี คี ุณภาพ
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการให้บริการ
โดยบริษทั ให้ความสาคัญและใส่ใจในการผลิตตัง้ แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์, การจัดหาวัตถุดบิ , การควบคุมการผลิต
รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อ ยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่า
ชิน้ งานทีบ่ ริษทั ผลิตตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทัง้ นี้กลยุทธ์ทบ่ี ริษทั ใช้ในการแข่งขัน เป็ นดังนี้
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษทั ให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้อ งการของลูกค้า โดยบริษทั จะให้ความสาคัญ ตัง้ แต่การออกแบบรูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดบิ ที่มคี ุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด การกากับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ ตอน
รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตเสร็จแล้ว โดยบริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทีผ่ ลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขัน้ สุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้เพื่อให้ ม ั ่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ผลิตและส่งมอบให้แก่
ลูกค้ามีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีล่ ูกค้ากาหนด

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษทั ให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตาม
เวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่าเสมอและเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่นในการทางานของบริษทั

(3) ความมั ่นคงในการผลิต บริษทั สามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และใน
ปริมาณและเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความมั ่นใจให้กบั ลูกค้าว่าจะได้รบั มอบสินค้าในปริมาณและเวลาที่ทนั กับความ
ต้องการ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ท่บี ริษทั ผลิตจะต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถนาไปใช้แบบทันเวลาพอดี
(Just-in-Time)

(4) ความสามารถในการเพิม่ หรือขยายกาลังการผลิต

บริษ ัท สามารถเพิ่ ม หรือ ขยายก าลัง การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์เ พื่อ
รองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่เพิม่ ขึน้ หากมีความ
ต้องการจากลูกค้า

(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน บริษทั มุ่งมั ่นที่จะพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการต้นทุ นอย่างต่อ เนื่ อ ง เพื่อ เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและจูงใจลูกค้า เนื่ องจาก
โครงสร้างการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั และในอุตสาหกรรมมีลกั ษณะเป็ นแบบต้นทุนบวกอัตรากาไร (Cost
plus Pricing) ดังนัน้ การที่บริษทั สามารถบริหารจัดการให้ต้ นทุนลดลงจะทาให้ต้นทุนของลูกค้าลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
ทัง้ นี้บริษทั ได้พฒ
ั นาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษทั เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนโดยนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) เข้ามาใช้ตงั ้ แต่ปี 2543 ทาให้บริษทั
สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต อันนามาซึง่ การรักษาความสามารถในการทากาไรของบริษทั
(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า
 ความสามารถในการปรับเพิม่ กาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูก ค้า ในบางกรณีลูกค้าอาจมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพิม่ ขึน้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างกระทันหัน บริษทั ก็มคี วามสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
สายการผลิตเพื่อเพิม่ กาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสัน้
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 การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษทั มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว โดยการ
จัดเตรียมและรักษากาลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้า รวมถึงขยายกาลังการผลิตและเพิม่ กระบวนการใหม่ๆ เพื่อ
ให้บริการครบวงจร
 การรักษาความลับของลูกค้า บริษทั ให้ความสาคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษทั จะควบคุมดูแลไม่ให้
มีการนาข้อมูลทางด้านเทคนิ คที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ลี ูกค้าว่าจ้างบริษทั ผลิต หรือข้อ มูลอื่นใดที่เป็ นความลับ
การค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทาธุรกิจของบริษทั นามา
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตัว

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่ม ลูกค้าของบริษทั ส่วนใหญ่ เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้าเป็ นที่รู้จกั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั ่วไปที่
ต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคบริโภคและสารเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 ช่องทางการจัดจาหน่ าย
บริษทั มีการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการกับลูกค้าในประเทศทัง้ หมด โดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ ายหลายช่องทาง
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ดังนี้
- การจาหน่ายผ่านทีมงานฝา่ ยการตลาด บริษทั ดาเนินการติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝา่ ยการตลาดของบริษทั ที่ม ี
ประสบการณ์ ความรู้ และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยทีมงานฝา่ ยการตลาดของบริษทั
จะไปพบกับลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและทา
ให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครัง้ อาจมีการประสานงานร่วมกันกับหลายๆ ฝ่ายภายใน
บริษทั เช่น ฝา่ ยผลิต และฝา่ ยวางแผน เป็ นต้น เพื่อร่วมกันจัดทาและนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าในแต่ละราย
- การจาหน่ายโดยเข้าร่วมประมูลงาน เป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นวิธี
ที่ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นใช้ในการคัดเลือกผู้ผลิต โดยมี
่
ทีมงานฝายการตลาดของบริษทั จะติดตามข่าวสารในการเปิ ดประมูลงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อยื่นเสนอราคา
แข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น โดยลักษณะการประมูลจะเป็ นการประมูลเฉพาะผูผ้ ลิตที่เคยผลิตให้แก่เจ้าของสินค้าอยู่ใน
ปจั จุบนั (การประมูลแบบปิ ด) เพื่อให้ได้รบั คัดเลือกและคาสั ่งซือ้ จากลูกค้า
- การจาหน่ ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อบริษทั โดยตรง ลูกค้าของบริษทั บางรายมีการติดต่อสั ่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษทั
โดยตรง เนื่องจากได้รบั คาแนะนาจากลูกค้าเดิมของบริษทั

 นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกอัตรา
กาไร (Cost Plus Pricing) ทัง้ นี้ในการกาหนดราคานัน้ มีทงั ้ แบบที่กาหนดร่วมกันระหว่างบริษทั และลูกค้า โดยเจรจากาหนดราคา
จาหน่ายร่วมกันตัง้ แต่ก่อนเริม่ กระบวนการผลิต และแบบทีบ่ ริษทั ต้องเสนอราคาจาหน่ายเพื่อแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของบริษทั มาจากราคาวัตถุดบิ คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลนี และเม็ดพลาสติกโพลี
โพรพีลีน ซึ่งบริษทั จะสั ่งซื้อวัตถุดบิ ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัต ถุดบิ ดังกล่าวเป็ นสินค้าที่มลี กั ษณะเป็ น
Commodity ราคาของวัต ถุดิบ ดัง กล่า วจึง ถู ก กาหนดโดยอุ ป สงค์และอุป ทานของวัต ถุดิบ แต่ ล ะประเภทในตลาดโลก ที่มีก าร
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เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาซึ่งอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ ราคาจาหน่ ายของผลิตภัณฑ์ของบริษทั จึงมีการกาหนดให้สามารถ
ปรับราคาได้สาหรับลูกค้าที่มเี งื่อนไขกาหนดไว้ให้ปรับราคาได้ โดยจะมีการกาหนดไว้ให้สามารถปรับราคาจาหน่ ายได้ทุกเดือน หรือ
ทุกไตรมาส เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
แม้ว่าจะมีลูกค้าบางประเภทที่ไม่มเี งื่อนไขการปรับราคากาหนดไว้กต็ าม แต่บริษทั ก็สามารถเจรจาปรับราคาจาหน่ ายได้
ตามราคาวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
o การผลิ ตและการใช้กาลังการผลิ ต
ปจั จุบ ันบริษทั และบริษทั ย่อ ยมีโ รงงาน 5 แห่ง โดยมีส ถานที่ต งั ้ ในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุง เทพฯ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 แห่ง คือ เมืองเทียนจิน และเมืองเจียงซู
o วัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตของบริษทั ส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติก และสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มโดย
ลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดลักษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการให้กบั บริษทั ดังนี้
1. เม็ดพลาสติก ประเภทต่างๆทีบ่ ริษทั ใช้ได้แก่
ก) โพลีเอททีลนี (Polyethylene, PE)
เป็ นพลาสติกที่มคี วามอ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดี แบ่งเป็ น LDPE (Low Density) และ HDPE (High Density)
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีผ่ ลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
, บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว, บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคและ
บริโภค
ข) โพลีโพรพีลนี (Polypropylene, PP)
เป็ น พลาสติก ที่ม ีความเหนี ย ว และยืด หยุ่นได้ดีกว่าโพลีเอททีลีน ทนทานต่ อ ความร้อ น ความชื้น ได้ดี
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ ฝาปิ ดขวด และ ชิน้ ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
2. สีผสมพลาสติก
ในการผลิตบรรจุภ ณ
ั ฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกนัน้ ต้อ งมีสีผสมพลาสติกเป็ นส่วนประกอบที่สา คัญ ร่วมกับเม็ด
พลาสติกด้วย โดยต้องนาวัตถุดบิ ทัง้ สองมาผสมกันตามสัดส่วน เพื่อให้ได้คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพและสีทต่ี อ้ งการ
3. สติกเกอร์และชิงค์ฟิลม์
ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกนัน้ ลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดรูปแบบ ราคา และผูผ้ ลิตสติกเกอร์และชิงค์ ฟิ ล์ ม โดย
ให้บริษทั เป็ นผูต้ ดิ ต่อเรียกเข้ามาเพื่อนามาผลิต
เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติกและสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มเกือบทัง้ หมดบริษทั ซื้อจากผูผ้ ลิตในประเทศ มีเพียงเม็ดพลาสติก
และสติกเกอร์บางประเภทซึ่งเป็ นส่วนน้อยที่ต้องสั ่งซื้อจากต่างประเทศ เนื่องจากราคาของเม็ดพลาสติกจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ราคาของน้ ามัน รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา บริษทั ตระหนักถึงปจั จัยดังกล่าวเป็ นอย่างดี
ผู้บริหารของบริษทั จึงคอยติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณความต้องการเม็ดพลาสติกของตลาดโลกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อวาง
แผนการจัดซือ้ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษทั ทัง้ ปริมาณทีต่ อ้ งการและในระยะเวลาทีก่ าหนด

 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษทั ไม่มมี ลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามใน การผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะมีเศษพลาสติกส่วนเกินที่ตดั ออกจากชิ้นงานที่ผลิตสาเร็จซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถนาไปรีไซเคิลเพื่อใช้
ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุดบิ ในการกระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนของสูตรการผลิตที่บริษทั ได้กาหนด สาหรับถุงพลาสติก
และกล่องกระดาษสาหรับใช้บรรจุสนิ ค้า ซึ่งสามารถนามาใช้หมุนเวียนได้หลายครัง้ จนกว่ าจะชารุดและไม่สามารถนามาใช้ได้อกี นัน้
บริษทั ก็จะจาหน่ายถุงพลาสติกและกล่องกระดาษดังกล่าวทีช่ ารุดให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป
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แม้วา่ บริษทั มีโรงงานของบริษทั 2 โรงงานทีไ่ ม่ได้ตงั ้ ในนิคมอุตสาหกรรม แต่กต็ อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานทีต่ อ้ งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ในจังหวัดชลบุรี ก็ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ การผลิตของบริษทั ก็อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบตั กิ ารด้านสิง่ แวดล้อม จึง
เป็ นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิตของบริษทั

 สภาพการแข่งขันและแนวโน้ มสภาวะอุตสาหกรรม
1

สภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2562 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 2.4 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ
4.2 ในปี 2561 แสดงให้เห็นถึงการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศค่อนข้างชะลอตัว สะท้อนจากปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ
5.3 โดยกลุ่มสินค้าสาคัญที่ลดลงคือ เคมีภณ
ั ฑ์ รถยนต์นัง่ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ป ระกอบรถยนต์ โดยมีการลงทุนภาครัฐ มาตรการ
กระตุน้ การใช้จา่ ยภาครัฐ และภาคครัวเรือนยังคงเป็ นปจั จัยหลักในการขับเคลื่อน จะเห็นผลได้จากดัชนีการค้าต่างๆ อาทิปริมาณการ
จาหน่ ายน้ ามันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ น้ ามันดีเซล ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน โดยรวมแล้วขยายตัวร้อยละ 4.5 ภาคการ
ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.4 รายรับจากนักท่องเที่ยวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.1 จานวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
เพิม่ ขึน้ 4.2
1
สาหรับนโยบายทางการเงิน ในปี 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มกี ารปรับลดอัตราดอกเบี้ยทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ลดลง
ครัง้ ละร้อยละ 0.25 ส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้ นโยบายปรับตัวลดลงจากร้อยละ 1.75 ต่อปี ณ สิน้ ปี 2561 เป็ นร้อยละ 1.25 ต่อปี ณ สิน้ ปี
2562 เนื่ อ งจากประเมินว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ ม ขยายตัว ต่ ากว่าที่ประเมินไว้และต่ ากว่าศักยภาพ ซึ่งการปรับ อัตราดอกเบี้ย
นโยบายของประเทศไทยสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินนโยบายการเงินของหลายๆประเทศทีม่ องถึงทิศทางเศรษฐกิจโลกทีช่ ะลอตัว
2
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ใ นปี 2562 มีภ าวะตลาดชะลอตัว ลง จากภาวะเศรษฐกิจ โลกที่เ ปราะบาง และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ไม่เติบโตตามเป้าหมาย โดยจะเห็นได้จากปริมาณการจาหน่ ายรถยนต์ในประเทศที่ขยายตัวลดลงร้อยละ 3.26 แม้
บรรดาค่ายรถยนต์จะมีการจัดโปรโมชั ่นทางการขาย หรือการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ แต่ระดับของอุปทานความต้องการรถยนต์ใน
ประเทศก็ยงั ไม่เติบโตนัก ทัง้ นี้เป็ นไปในทิศทางเดียวกับอัตราการผลิตรถยนต์ซ่งึ ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันร้อยละ 6.97 สาหรับภาค
การส่งออกมีภาวะชะลอตัวจากเศษฐกิจของประเทศคูค่ า้ ทีป่ ระสบสภาวะเดียวกันโดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 7.62 อย่างไรก็ดี
บริษทั มีอตั ราการเติบโตสาหรับชิน้ ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ สูงถึงร้อยละ 26.46 เนื่องจากมีงานนิวโมเดล รวมถึงยอดขายที่เพิม่ ขึน้
จากโรงงานพ่นสี
2

ปริมาณการผลิ ตและจาหน่ ายรถยนต์
(หน่ วย :แสนคัน)
การผลิ ต
(%YOY)
จาหน่ ายรถยนต์รวม
(%YOY)
จาหน่ ายรถยนต์นัง่
(%YOY)
ปริมาณการส่งออก
(%YOY)

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

2558
19.12
1.71
8.00
-9.29
3.05
-17.39
12.04
6.81

2559
19.44
1.68
7.68
-3.86
2.80
-8.35
11.89
-1.36

2560
19.89
2.28
8.72
13.38
3.49
24.60
11.40
-4.11

2561
21.65
8.15
10.42
19.50
4.17
19.48
11.41
0.09

2562
20.14
-6.97
10.08
-3.26
4.12
-1.20
10.54
-7.62

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

1
2

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นในปี 2562 มีอตั ราการหดตัว ตามภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจ สาหรับปจั จัยความ
เสีย่ งต่อเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มผี ลต่ออุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ฝ่ายบริหารมองว่าขึ้นอยู่กบั เทคโนโลยีการ
ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าในรถยนต์และการสนับสนุ นโครงการรถไฟฟ้าจากภาครัฐอย่างเป็ นรูปธรรม อย่างไรก็ดี มองว่าในกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานจะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี และมองว่าในการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์จะมุ่งเน้นไปที่
กลุ่มไฮบริด ซึ่งยังคงเครื่องยนต์สนั ดาปภายในที่จะยังเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของรถยนต์ในอนาคตในรูปแบบการขับเคลื่อนแบบผสม
ระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ ดังนัน้ รถยนต์ประเภทเครื่องยนต์สนั ดาปภายในยังคงเป็ นทางเลือกหลักทางหนึ่งอยู่ อย่างไรก็ดี
บริษทั มีการวางแผนรองรับอย่างรอบคอบในทุกมิตใิ นการขยายการลงทุนหรือศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการต่างๆเพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว มีอตั ราการเติบโตดีขน้ึ จาก
ั
การขยายตลาดในกลุ่มเครื่องดื่มนมถั ่วเหลืองและปจจัยจากมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายของภาครัฐ
สาหรับเศรษฐกิจไทยปี 2563 ภายหลังจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คาดว่าจะส่งผลต่อ
การหดตัวของ GDP ในไตรมาส 1 ปี 2563 และมีความเสีย่ งเข้าสูภ่ าวะถดถอยในช่วงกลางปี และอาจส่งผลต่อเนื่องไปถึงครึง่ ปี หลัง ซึ่ง
นอกเหนือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ยังคงมีปจั จัย
ลบจากภาวะภัยแล้งที่ส่งผลต่อ ความมั ่นคงทางด้านรายได้และการมีงานท าของครัว เรือ นไทย ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ประสิท ธิภาพและ
ประสิท ธิผลของมาตรการภาครัฐที่อ อกมาเพื่อช่วยควบคุม สถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และมาตรการการดูแล
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ ฝา่ ยบริหารมองว่าความรุนแรงของผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทัง้ ใน
และต่างประเทศทีส่ ง่ ผลต่ออุปสงค์และอุปทานของเศรษฐกิจไทย ทัง้ ภาคการท่องเที่ยว การบริการ การส่งออก และขยายวงกว้างไปสู่
ธุรกิจภาคการผลิต รวมถึงการลดลงของราคาสินทรัพย์ทงั ้ อสังหาริมทรัพย์และพอร์ตการลงทุนในตลาดหุน้ โดยจะส่งผลต่อการเติบโต
ของรายได้ของบริษทั ทัง้ ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งได้มกี ารติดตามสถานการณ์ แนวโน้ มของยอดขายอย่าง
ใกล้ชดิ รวมถึงการพิจารณาแผนบริหารความเสีย่ งเพื่อปรับต้นทุนและการลงทุนให้เหมาะสมและระมัดระวังยิง่ ขึน้

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 22
บริษทั ปญจวั

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั มีความตระหนักและให้ความสาคัญ ในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็ นเครื่อ งมือที่บริษทั ต้องนามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง โดยความเสีย่ งที่มนี ัยสาคัญ ที่ทาให้บริษทั มีความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจ โดย
บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริห ารความเสีย่ ง และคณะทางานบริหารความเสีย่ งซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อ ท าหน้ าที่วิเคราะห์ปจั จัยเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้น เพื่อ หาวิธกี ารป้อ งกันหรือ บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน
ความเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษทั สรุปได้ดงั นี้

1. ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิ จโลกและในประเทศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด-19
ในปี 2563 ประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด -19 โดยเฉพาะดัชนีตลาดหุน้ ไทยปรับลดลงมากกว่าทุกประเทศใน
แถบเอเชีย โดยลดลงถึง 15% สะท้อนถึงการคาดการณ์วา่ เศรษฐกิจไทยจะได้รบั ผลกระทบรุนแรงมากกว่าทุกประเทศจากโรคโควิด 19 จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับภาคการท่องเที่ยวและจีนสูง ทัง้ นี้ มีการประเมินว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ส่งผลต่อรายได้ของคนไทย, ความมั ่งคั ่ง เช่น การลดลงราคาสินทรัพย์ (อสังหาริมทรัพย์ , พอร์ตหุน้ ฯลฯ) กระทบต่องบดุล
ภาคธุรกิจ โดยความสามารถในการทากาไรอาจลดลง รวมถึงส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น เมื่อมีโรคระบาดควรเลี่ยง
กิจกรรมทีต่ อ้ งพบคนจานวนมาก อาจยกเลิกการท่องเทีย่ ว การซือ้ ของ และอื่นๆ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลต่ออุป
สงค์และอุปทานของเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากภาคธุรกิจและการภาคบริการที่ต่อเนื่องจากผลกระทบของมาตรการต่างๆของ
รัฐบาลเพื่อสกัดกัน้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยภาคธุรกิจหลักที่ได้รบั ผลกระทบหนัก 5 อันดับแรกจะอยู่ในภาค
บริการที่เกี่ยวเนื่ อ งกับการท่ อ งเที่ย ว ได้แ ก่ โรงแรมที่พ กั การค้าปลีก ภัตตาคาร การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ
ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจโลกอันเนื่อ งมาจากการแพร่ระบาดในวงกว้างในหลายๆประเทศที่มี
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ท าให้ค วามต้อ งการซื้อ สิน ค้า และบริการรวมถึง การลงทุ น ลดลงทัง้ ในจีน และประเทศอื่น ๆ
กลายเป็ นปจั จัยลบต่อภาคการส่งออกไทยทีผ่ กู โยงกับเศรษฐกิจโลกสูง สินค้าทีเ่ สีย่ งได้รบั ผลกระทบอย่างหนักจากการลดลงของการ
อุปโภคบริโภค คือ สินค้าเกษตรและประมง เฟอร์นิเจอร์ไม้ และสินค้าทีท่ าจากไม้และกระดาษ ซึง่ จะทาให้เกิดความเสีย่ งที่เศรษฐกิจ
ไทยจะเข้าสูภ่ าวะถดถอยเต็มรูปแบบในปี น้ี
จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มผี ลต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งขยายสู่การหดตัวของ
รายได้ของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนของประเทศเป็ นวงกว้าง ทางฝา่ ยกรรมการบริษทั รวมถึงคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ทีมผูบ้ ริหารได้ตระหนักถึงความเสีย่ งดังกล่าว และได้พจิ ารณาถึงแผนฉุ กเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ไี ม่ปกติน้ี รวมถึงการลดการ
ลงทุนที่ไม่จาเป็ นและการควบคุมรายจ่าย ลดต้นทุนการผลิต การพิจารณาสารองกระแสเงินสดเพื่อให้ มสี ภาพคล่องเพื่อให้สามารถ
ดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่องได้

2. ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รบั ผลกระทบจากราคาน้ ามัน เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกมีความ
เชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ซึ่งหากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึน้ หรือ
ลดลง จะส่งผลทาให้ราคาวัตถุดบิ เพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงเช่นเดียวกัน ประกอบกับราคาเม็ดพลาสติกในประเทศจะอ้างอิงกับราคาซื้อขาย
ในตลาดโลก ที่มกี ารซื้อขายกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนัน้ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงมี
อิทธิพลต่อราคาเม็ดพลาสติกในประเทศด้วย
โดยในปี 2562 ราคาน้ ามันปรับตัว ลดลงจากอุปทานความต้อ งการน้ ามันของตลาดโลกที่ ลดลงตามการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจตัง้ แต่ช่วงต้นปี ท่ีผ่านมา จากปจั จัยทางเศรษฐกิจ เช่น มาตรการกีดกันทางการค้าที่บทสรุปยังไม่แน่ นอนของประเทศ
เศรษฐกิจหลัก ปญั หาทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน รวมถึงภาวะสงครามในซีเรีย ประกอบกับการเพิม่ ขึน้ ของปริมาณ
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น้ ามันคงคลังของกลุ่ม OECD เช่น สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา ยังส่งผลให้ราคาน้ ามันปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในช่วง
ครึง่ ปี หลังค่าเงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าขึน้ อย่างต่อเนื่องแม้จะมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ ส่งผลให้ราคาวัตถุดบิ ในช่วงปลายปี
เริม่ ลดต่ าลง อย่างไรก็ดี ราคาขายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะสามารถปรับราคาขึน้ ลงตามราคาวัตถุดบิ ได้ แต่
การปรับราคานัน้ ก็ไม่สามารถกระทาได้ทนั ที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งตามเงื่อนไขการปรับราคาจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดบิ ของ
แต่ละลูกค้า
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายรองรับความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก โดยมีการประเมินความเคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติก
ในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ มีการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางของราคา และนามาวางแผนเพื่อประกอบการสั ่งซื้อ รวมถึง
การประเมินความต้องการใช้วตั ถุดบิ ของบริษทั ในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการพิจารณานาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ เพื่อให้บริษทั
สามารถบริหารการจัดซือ้ วัตถุดบิ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด

3. ความเสี่ยงของการพึงพิ งลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
บริษ ัท ให้ค วามส าคัญ และตระหนัก ถึง ความเสี่ย งในการขยายธุร กิจ กลุ่ ม บรรจุ ภ ัณ ฑ์พ ลาสติก และชิ้น ส่ ว นยานยนต์
โดยเฉพาะรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมีสดั ส่วนเป็ นรายได้หลักของบริษทั ซึ่งมีการจาหน่ ายให้กบั ผู้ประกอบการรายใหญ่ของ
ประเทศในอุตสาหกรรมน้ ามันหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยานยนต์ และทาสัญญาซื้อขายสินค้ากับลูกค้าดังกล่าว ด้วยปริมาณการ
สั ่งซือ้ ทีค่ อ่ นข้างสูง และการมีผผู้ ลิตในอุตสาหกรรมหลายราย ทาให้ลูกค้ามีอานาจการต่อรองและมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่ต่อสัญญากับ
บริษทั หรือเพิม่ การสั ่งซื้อสินค้าบางส่วนจากคู่แข่ง หากบริษทั สูญเสียลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ทนั ที ก็
อาจจะส่งผลกระทบต่อความสม่าเสมอ และต่อเนื่องของรายได้ หรือส่งผลให้รายได้ของบริษทั ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ของบริษทั ที่มมี าอย่างยาวนาน ควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ทาให้ความเสีย่ งทีค่ แู่ ข่งรายใหม่จะเข้ามาตีตลาดนัน้ มีความเป็ นไปได้ยาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่คานึงถึงคุณภาพของสินค้าและ
ความน่าเชื่อถือมากกว่าทีจ่ ะพิจารณาถึงปจั จัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว โดยที่ผ่านมาบริษทั ได้มกี ารทาวิจยั และพัฒนาสินค้า รวมถึง
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยขอความร่วมมือ จากภาครัฐ และเอกชนเพื่อนามาปรับปรุงในส่วนของการผลิต ก่อให้เกิดสินค้าที่มี
คุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดในราคาทีเ่ หมาะสม

4. ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของผูผ้ ลิ ตรายใหม่
เนื่องจากธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก โครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
ไม่ม ีความซับซ้อ น จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ หรือแม้กระทั ่งบริษทั ลูกค้า หากมี
ความคิดที่จะตัง้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเอง ก็สามารถทาได้ อีกทัง้ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ก็ทาให้
ตลาดมีความเป็ นเสรีมากขึน้ อาจมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศ ส่งผลให้มผี แู้ ข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึน้ การแข่งขันด้าน
ราคาจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพด้านการผลิตสินค้าของบริษทั ควบคู่กบั การพัฒ นาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเพิม่ ความเชื่อมั ่นในคุณภาพสินค้า การบริหารประสิทธิภาพการผลิต และการจัดส่งสินค้า
พร้อมการบริการด้วยความรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตลอดจนความมั ่นคงทางการเงิน ทาให้สามารถเพิม่
กาลังการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิต ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความ
แตกต่าง และเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า ทาให้ลูกค้าคงความไว้วางใจ และเป็ นคูค่ า้ ต่อเนื่องมายาวนานนับสิบปี

5. ความเสี่ยงจากการไม่มีสญ
ั ญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริษทั และลูกค้าในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะมีการทาสัญญาซือ้ ขายสินค้าระยะสัน้ อายุประมาณ 1- 2 ปี หรือ
อาจจะไม่มกี ารทาสัญญา ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ ถือเป็ นหลักปฏิบตั โิ ดยทั ่วไปของอุตสาหกรรม
นี้ นอกจากนี้ลูกค้าทีบ่ ริษทั ได้รบั งานจากการประมูลแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุสญ
ั ญา ลูกค้าก็อาจจะต่อสัญญาหรือจัด
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ให้มกี ารคัดเลือกผูผ้ ลิตรายใหม่ จึงอาจมีความเสีย่ งที่จะสูญเสียลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษทั มีความเสีย่ งจากการ
ไม่ได้รบั การต่อสัญญาอยู่ในระดับที่ต่ ามาก เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั ่นในคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน การส่งมอบสินค้าตรง
ต่อเวลา และความสามารถทีจ่ ะขยายกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นัน้ ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยู่ในระดับต่ ามาก
เช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผปู้ ระกอบการมักจะไม่เปลีย่ นแปลงผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ หรือมีปญั หา
ในเรื่อ งคุ ณ ภาพ ซึ่ง อายุข องผลิต ภัณ ฑ์โ ดยเฉลี่ย อยู่ ท่ีป ระมาณ 3 –5 ปี ตามแต่ รู ป แบบและลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ใ นแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษทั มีลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยี อดลูกค้ารายใดที่มยี อดขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
ยอดขายรวมเพื่อเป็ นการกระจายความเสีย่ งของรายได้ทไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว

6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2562 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกประสบภาวะชะลอตัวตัง้ แต่ช่วงต้นปี สอดคล้อ งการปรับตัวเข้าสู่ขาลงของวัฏจักร
เศรษฐกิจในประเทศหลัก และมีการออกนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศ การเกิดข้อพิพาทกีดกันทางการค้าส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของเงินทุน ผูป้ ระกอบการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าเข้าหรือผูส้ ง่ ออกจะต้องเผชิญกับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน แม้
ประเทศผูน้ าทางการค้าจะมีนโยบายทางการเงินทีผ่ อ่ นคลายเช่นสหรัฐ กลุ่มยูโรโซน หากแต่ยงั คงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและ
ความสามารถในการดาเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าบริษทั จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในฐานะผู้ส่งออก
เนื่องจากรายได้หลักเป็ นรายได้จากการขายในประเทศ แต่ในฐานะผู้นาเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดบิ บางชนิด ที่ต้ องมีการนาเข้าจาก
ต่างประเทศ ความผันผวนของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงได้มกี ารศึกษาถึงวิธกี ารป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด
รวมถึงได้มกี ารศึกษาบทวิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ และได้มกี ารเลือกใช้ธุรกรรม Forward หรือการ
ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าในสถานการณ์หรือสภาวะที่เห็นว่าควรกระทาตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลด
ความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของค่าเงิน

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤติ กรรมการบริโภคของผูบ้ ริโภค
จากกระแสการรณรงค์ให้มกี ารอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทาให้ผบู้ ริโภคและผูป้ ระกอบการต่างๆ เริม่ มีการตระหนักถึงสิง่ ที่ส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ซึ่งอาจทาให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป โดยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
แทน อย่างเช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่มี าจากพลาสติกชีวภาพแทนผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นพลาสติก 100% การรณรงค์ยกเลิกใช้เคมีภณ
ั ์ ท่ี
้
มีสว่ นผสมของสารพาราควอต กรณีรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟา ที่สามารถประหยัดต้นทุนพลังงานต่างๆ และลดการปล่อย
มลภาวะสูส่ งิ่ แวดล้อมในส่วนของ แบตเตอรีม่ อเตอร์ และระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ที่หลายฝา่ ยออกมาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะ
เป็ นผู้นาการผลิตในภูมภิ าคได้ ส่งผลให้ในระยะแรกค่ายรถยนต์ต่างๆ หันมาให้ความสนใจในการพัฒ นาเพื่อนาไปสู่การผลิตเชิง
พาณิชย์ หากแต่นโยบายการบริการจัดการเรื่องระบบสนับสนุ นการใช้งานยังไม่ชดั เจน เช่น สถานีให้บริการชาร์ตไฟ และระยะทางใน
การขับขีท่ ่จี ากัด ทัง้ นี้ ฝา่ ยบริหารยังคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแสการบริโภคอาจนามาซึ่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของ
บริษทั ทาให้บริษทั ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เหล่านัน้
ทัง้ นี้ สัดส่วนของพลาสติกชีวภาพเมื่อเทียบกับพลาสติกทั ่วไปนัน้ มีไม่มากนัก และราคาต้นทุนของพลาสติกชีวภาพยังสูง
กว่าพลาสติกทั ่วไปอยู่ม าก เนื่ อ งจากผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตร จึงมีต้น ทุ นจากการเพาะปลูก นอกจากนัน้ คุณสมบัติของ
พลาสติกชีวภาพมีขอ้ จากัดที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาคุณสมบัติบางประการ ซึ่งสิง่
เหล่านี้ทาให้การใช้พลาสติกชีวภาพยังเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่งของผูบ้ ริโภค และมีการเติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Niche
Market) อย่างไรก็ดี ระบบการผลิตฉีด และเป่าขึน้ รูปบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถรองรับการใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพได้ดี โดยใช้เงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่มาก นอกจากนี้ ปจั จุบนั บริษทั มีการใช้เม็ดพลาสติกทีใ่ ช้ในกระบวนการเป่าขึน้ รูปในการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกเป็ นชนิดที่สามารถนามาใช้รไี ซเคิล่ ในกระบวนการเป่าขึน้ รูปใหม่ได้รอ้ ยละ 100 จึงทาให้ลดปริมาณขยะพลาสติกจาก
การมีขอ้ จากัดการใช้เม็ดรีไซเคิล่ นอกจากนี้ในส่วนสารพาราควอต เนื่องจากยังมีผใู้ ช้งานและผูไ้ ด้รบั ผลกระทบมีมุมมองที่ต่างกันจึง
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ยังไม่สามารถยกเลิกการใช้ได้โดยสิน้ เชิงและยังคงต้องมีการศึกษาต่อไป สาหรับรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ฝา่ ยบริหาร
มองว่านโยบายการขับเคลื่อนยังไม่เป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนนัก ด้วยข้อจากัดของแบตเตอรี่ แหล่งทรัพยากรที่จะทา และแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษทั ได้มกี ารศึกษาและพิจารณาความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าวอยู่เป็ นระยะๆ
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและทิศทางการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต หากมีศกั ยภาพและมีตลาดรองรับ

8. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทั มากกว่าร้อยละ 60
บริษทั มีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ กลุ่มเหมมณฑารพ ถือหุน้ ในบริษทั รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 58.65 ณ วันที่ 23 มีนาคม
2563 ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวอยูเ่ กือบราวๆ ร้อยละ 60 ทาให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวมีอานาจในการควบคุมบริษทั และมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษทั ในทุกเรื่องที่ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ยกเว้น เรื่อง ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั
กาหนดให้ต้องได้รบั เสียงส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริษทั จึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการกาหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่างเหมาะสม
โดยประกอบด้ว ยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึง่ มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อย่างชัดเจน
บริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการที่ไม่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน โดยเป็ น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน เป็ นประธาน
กรรมการบริษทั หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.44 เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลอานาจในการบริหาร กลั ่นกรองวาระที่จะเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณา รวมทัง้ ตรวจสอบการทางานของกรรมการและผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีเข้าทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และผูม้ อี านาจควบคุม รวมถึงบุค คลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
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ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั และข้อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษทั

: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั (ภำษำอังกฤษ)

: PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ

: PJW

เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล

: 0107554000208

ทุนจดทะเบียน

: 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 574,080,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

: 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 574,079,945 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

ประเภทธุรกิ จ

: ผลิตและจาหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยาน
ยนต์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้า
(Brand) เป็ นที่รจู้ กั โดยทั ่วไป โดยใช้กระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภท คือ การเป่า (Blow
Molding) และการฉีด (Injection Molding) และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสาร: 0-2898-0633

โรงงำนสมุทรสำคร

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

โรงงำนชลบุรี

: นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3304-8081-4, 0-3834-7187-8
โทรสาร 0-3304-8085, 0-3834-7189

โฮมเพจ

: www.pjw.co.th

ติ ดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
(สาหรับเรื่องทั ่วไป)

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

ติ ดต่อเลขำนุกำรบริษทั

: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 153

ติ ดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 176
: อีเมลล์ ac-secretary@pjw.co.th
(สาหรับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกากับดูแลกิจการทีด่ )ี
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ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั ย่อย
ชื่อบริษทั

: บริษทั มิลล์แพค จำกัด

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ประเภทธุรกิ จ

: 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 12,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2,500 บาท
: บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อบรรจุน้ ามันหล่อลื่น ให้แก่
ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงตลองบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-0018, 0-2898-1008 โทรสาร: 0-2898-0633

โรงงำนสมุทรสำคร

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

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

: บริษทั เอลิ แก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
: 1,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท
: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสาร 0-2150-5987
: ฝาขวดน้ ามันหล่อลื่น

ประเภทธุรกิ จ
ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ประเภทธุรกิ จ

: บริษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
: 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
: บริการตรวจสอบจานวนและ/ หรือมาตรฐานสินค้าทุกชนิด บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
และสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบและ วิเคราะห์การปฏิบตั กิ ารทางกายภาพและเคมี
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และจาหน่ายเครื่องดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

โรงงำนชลบุรี

: นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3304-8081-4, 0-3834-7187-8
โทรสาร 0-3304-8085, 0-3834-7189

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

: บริษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิ น) พลำสติ ก จำกัด
: 5.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

: Building no.4, Hongtai Industrial Estate, No. 78 Taihua Road,
Tianjin Economic-Technologic Development, Tianjin, 300457 RPC
โทรศัพท์ (+86) 22-2532-7703
โทรสาร (+86) 22-2532-8323
: บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น สาหรับลูกค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทธุรกิ จ
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ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

: บริษทั ปัญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติ ก จำกัด
: 5.0 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเรียกชาระแล้ว 4.0 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

: Building no.3 Plainvim (Taicang) Industrial Park, 525 Lingang South Road,
yuewang shaxi Town, Taicang City ,Jiangsu 215421 PRC
โทรศัพท์ (+86) 0512 56660092
: บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น สาหรับลูกค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเภทธุรกิ จ

บุคคลอ้ำงอิ งอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

: บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000

ผู้สอบบัญชี

: บริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ จำกัด
เลขที่ 178 ซอยเพิม่ ทรัพย์ ( ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2596-0500

ที่ปรึกษำกฏหมำย

: บริษทั วำยู แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จำกัด
9/8 ซอยธนาอาเขต ถนนสุขมุ วิท 63
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2714-2799

**********************************************************************************************************************************************
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมของบริษทั ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ที่แสดงไว้ใน
เว็บ ไซต์ข องส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ี www.sec.or.th หรือ เว็บ ไซต์ข องบริษ ัท ที่
www.pjw.co.th
**********************************************************************************************************************************************
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 และได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 574,080,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทุ นที่ออกและเรียกชาระแล้ว 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 574,079,945 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
โครงสร้างการถือหุน้ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563
จานวน (หุ้น)

ร้อยละ

กลุ่มเหมมณฑารพ1/
1.

นางมาลี

เหมมณฑารพ

101,725,566

17.72%

2.

นายคงศักดิ ์

เหมมณฑารพ

88,241,747

15.37%

3.

นายวิวรรธน์

เหมมณฑารพ

71,868,660

12.52%

4.

ดร.พิรฬุ ห์

เหมมณฑารพ

35,688,640

6.22%

5.

นายสาธิต

เหมมณฑารพ

32,661,428

5.69%

6.

นางจิตราวดี

เหมมณฑารพ

6,050,000

1.05%

7.

นายชวาล

เหมมณฑารพ

455,304

0.08%

336,691,345

58.65%

รวม
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 อันดับ
1.

นายสุนทร

ศรีปรัชญาอนันต์

20,629,380

3.59%

2.

นายเพิม่ ศักดิ ์

โกศลพันธุ์

10,799,000

1.88%

3.

นายวิเชียร

ศรีมนุ ินทร์นิมติ

8,295,900

1.45%

4.

นายเสกสรร

ครองพาณิชย์

6,600,000

1.15%

5.

นายณัฐพล

ครองพาณิชย์

6,400,000

1.12%

รวม

52,724,280

9.18%
32.17%

รวม

184,664,320
574,079,945

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น

100.00%

1/ กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั โดยกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562
ชือ่ -นามสกุล

ตาแหน่ง

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
 กรรมการ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
รองประธานกรรมการ
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการ /
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร
5. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
กรรมการ / รองประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ /
กรรมการอิสระ
8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง / กรรมการอิสระ
9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
กรรมการอิสระ
 ผูบ้ ริหารระดับสูง
1. นางพริม ชัยวัฒน์

2. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานบัญชีและการเงิน /
เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

จานวนหุน้ ที่
สัดส่วน
ถือ
จานวนหุน้ ที่
การถือหุน้
ณ วันที่
เปลีย่ นแปลง
(%)
31 ธ.ค.2561
574,079,945

จานวนหุน้ ที่
ถือ
ณ วันที่
31 ธ.ค.2562
574,079,945

สัดส่วนการ
ถือหุน้
(%)

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

88,241,747
101,725,566

15.37%
17.72%

-

88,241,747
101,725,566

15.37%
17.72%

69,405,360

12.09%

2,463,300

71,868,660

12.52%

32,661,428

5.69%

-

32,661,428

5.69%

35,688,640

6.22%

-

35,688,640

6.22%

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

156,000

0.03%

-

156,000

0.03%

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลในอัตราน้อยกว่า
ที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้น อยู่กบั ผลการด าเนิ น งาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อ ง ความจาเป็ น ในการใช้เงินทุ นหมุนเวียนในการ
ดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจั จัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษทั ตามที่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั เห็นสมควร

นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยของบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน
ได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั ย่อยอาจกาหนดให้มี
การจ่ายเงินปนั ผลในอัตราน้อยกว่าทีก่ าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยูก่ บั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการ
ใช้ เ งิน ทุ น หมุน เวีย นในการด าเนิ น งาน การขยายธุ ร กิจ และป จั จัย อื่น ๆที่เ กี่ย วข้อ งในการบริห ารงานของบริษ ัท ย่ อ ย ตามที่
คณะกรรมการบริษทั ย่อย และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยเห็นสมควร

อัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา
อัตรากาไรสุทธิ

อัตราการจ่าย
เงินสดปันผล

อัตราการจ่าย
หุ้นปันผล

อัตราการจ่าย
เงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

ร้อยละ

2555

0.35

0.15

(หุ้นเดิ ม:หุ้นปันผล)
-

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

ปี

44.81

หมายเหตุ : *ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 2/2563 เมือ่ วันที ่ 6 มีนาคม 2563 มีมติจ่ายเงินปนั ผลจากผลการดาเนินงานปี
2562 แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.07 บาท โดยนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ในวันที ่ 22
เมษายน 2563 เพือ่ อนุมตั ติ ่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง

สานักตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบัญชีและ
การเงิน

ผูอ้ านวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร
ผูอ้ านวยการสายงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานการตลาด

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานการปฏิบตั กิ าร

ผู้ อ านวยการสายงาน
การตลาด (บรรจุภ ัณ ฑ์
พลาสติก)

ผูอ้ านวยการสายงาน
ห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ อ านวยการสายงาน
การตลาด (ชิ้นส่วนยาน
ยนต์)

ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏิบตั กิ าร (สาขา
ชลบุร)ี

ผู้ อ านวยการสายงาน
การค้ า (ชิ้ น ส่ ว นยาน
ยนต์)

ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏิบตั กิ าร (สาขา
สมุทรสาคร)

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั
และพัฒนา

สาขากรุงเทพ
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของ
บริษทั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความหลากหลายในทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ
ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ โดยมีกรรมการอิสระจานวน 4
ท่าน จากทัง้ หมด 9 ท่าน และมีกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 1 ท่าน ในการบริหารงานมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล
อานาจ โดยประธานกรรมการบริษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรายนามของคณะกรรมการบริษทั ข้อมูลการ
ดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 มีดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง

การประชุมคณะกรรมการ (ครัง)้

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6/6

2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

6/6

3. นางมาลี เหมมณฑารพ

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6/6

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการ / กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ / กรรมการอิสระ
9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าที่ เลขานุ การคณะกรรมการบริษทั
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6/6

6/6

6/6
6/6

6/6

6/6

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ
ดร.พิ รุ ฬ ห์ เหมมณฑารพ และนางมาลี เหม มณฑารพ
กรรมการสองในสี่ค นนี้ ล งลายมือ ชื่อ ร่ว มกัน และประทับ ตรา
สาคัญของบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ เ คี ย งที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม ( 1/3)
กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ในปี แ รก และปี ท่ี ส อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออก
จากตาแหน่ ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ งไปนัน้ อาจจะเลือ ก
เข้ารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการอิสระ มีวาระในการดารงตาแหน่ งไม่เกิน 9 ปี
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดู แลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์กรรมการอิสระเหล่านัน้ อาจได้รบั การแต่งตัง้
กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริษทั
เห็นว่ามีความเหมาะสม
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั
1. คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่และความรับ ผิดชอบใน
การจัด การบริษ ัท ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
ข้อบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้น โดยยึดหลัก “ข้อ พึง
ปฏิบตั ิท่ดี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. มีส่ ว นร่ ว มในการก าหนดวิส ัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ของ
บริษทั เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน และพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี
3. ก าหนดเป้า หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการ
ด าเนิ น ธุร กิจ และงบประมาณของบริษ ัท ควบคุม ก ากับ ดูแ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของ
ฝา่ ยบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับ
ดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้ ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ ง ทรัพ ย์ สิ น ที่ ส าคัญ หรื อ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจใน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนด
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่กี าหนด
นัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการ
บริห าร ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร และคณะอนุ ก รรมการชุ ด
ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใด
ท ากับ บริษ ัท หรือ บริษ ัท ย่ อ ย (ถ้ า มี) ยกเว้ น เป็ น การอนุ ม ัติ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
5. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อ
การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนิ นงานในรอบปี ท่ีผ่านมา และน าเสนอต่อ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6. ก ากับ ดู แ ล ให้ม ีก ารปฏิบ ัติต ามหลัก การก ากับ ดู แ ล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
7. จัด ให้ม ีก ารท าจริย ธรรมธุ ร กิจ เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนเข้ า ใจถึ ง
มาตรฐานด้านจริยธรรม ทีบ่ ริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทัง้
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
8. พิจ ารณาก าหนดนโยบายด้า นการบริห ารความเสี่ย ง
(Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้
มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมี
มาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทั อย่างเหมาะสม
9. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่า การท ารายการต่ า งๆ ได้ร ับ อนุ ม ตั ิจ ากผู้มี
อานาจ ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการนาทรัพย์สนิ ของบริษทั
ไปใช้ในทางมิชอบ
10. กากับ ดูแลและจัดการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ก รรมการคนหนึ่ ง
หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
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คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรือ อาจมอบอ านาจ เพื่อ ให้บุค คลดัง กล่ าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอ านาจนั น้ ต้อ งไม่ม ีล ัก ษณะเป็ น การมอบ
อ านาจที่ ท าให้ บุ ค คลดัง กล่ า วสามารถพิจ ารณาและอนุ ม ัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่ตนมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะท า
ขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของหน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง)
เว้ น แต่ เ ป็ นการอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการบริ หาร
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ
ติด ตาม ดู แ ลการบริห ารงานของคณะกรรมการบริห าร และ
คณะอนุ กรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่

กาหนดไว้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านต่างๆ
ทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั
ั หา เสนอแนะความเห็น และหาแนว
2. วิเ คราะห์ป ญ
ทางแก้ไขปญั หา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ทีม่ สี าระสาคัญ
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ร่วมกับประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และกลั ่นกรองวาระประชุมใน
แต่ละครัง้
4. เป็ นประธานเพื่อดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และประชุ ม ผู้ ถือ หุ้น โดยควบคุ ม การประชุ ม ให้เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5.
เป็ น ผู้ ล งคะแนนเสีย งชี้ ข าดในกรณี ท่ี ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2
ฝา่ ยเท่ากัน
6. มีอานาจอนุ มตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซือ้ ทรัพย์สนิ การใช้จ่ายเงินลงทุนที่
ส าคัญ เพื่ อ ประโยชน์ บ ริ ษ ั ท และ การท ารายการอื่ น เพื่ อ
ประโยชน์ ของบริษทั ซึ่งอานาจการอนุ มตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการ
อนุ ม ัติ ร ายการปกติ ท ัว่ ไปทางการค้า โดยมีว งเงิน ในแต่ ล ะ
รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีคณะผูบ้ ริหารจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารดังต่อไปนี้

5. นางพริม ชัยวัฒน์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั

6. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นางมาลี เหมมณฑารพ
นายพิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร
1. ดูแล บริหาร ดาเนิ นงาน และปฏิบตั ิงานประจ า
ตามปกติธุ ร กิจ เพื่อ ประโยชน์ ข องบริษ ัท ให้เ ป็ น ไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละข้อ บัง คับ บริษ ัท ตลอดจนระเบีย บ มติ
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ภายใต้ก รอบ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่งคณะกรรมการ
กาหนด
2. ควบคุม ดูแ ลการด าเนิ น กิจ การและ/หรือ บริห ารงาน
ประจาวันของบริษทั
3. จัด ท าและน าเสนอ นโยบายทางธุ ร กิจ แผนธุ ร กิ จ
้
เป าหมาย แผนการด าเนิ น งาน กลยุท ธ์ท างธุร กิจ งบประมาณ
ประจาปี ของบริษทั ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงาน

ประจาปี และกาหนดอานาจการบริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทั มากาหนด
ทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกาหนด
ภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝา่ ยจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่าย
บริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญั หาอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้ผบู้ ริหาร และฝา่ ยจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และ
แผนธุรกิจทีว่ างไว้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร
และรายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้า
ในการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
7. มีอานาจอนุ มตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซือ้ ทรัพย์สนิ การใช้จ่ายเงินลงทุนที่
ส าคัญ เพื่ อ ประโยชน์ บ ริ ษ ั ท และ การท ารายการอื่ น เพื่ อ
ประโยชน์ ของบริษทั ซึ่งอานาจการอนุ มตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการ
อนุ ม ัติ ร ายการปกติ ท ัว่ ไปทางการค้า โดยมีว งเงิน ในแต่ ล ะ
รายการไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี ารบริหาร รวมถึงการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน และ
ก าหนดอั ต ราค่ า จ้ า ง เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน โบนั ส และ
สวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
9. ปฏิบตั ิหน้ าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่
อาจมีค วามขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งก าหนด) มีส่วนได้ส่ว นเสีย หรือ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย และ/
หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ไม่มอี านาจ
อนุ มตั ิการดาเนินการในเรื่อ งดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้อ ง
เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการและ/หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่
เป็ นไปตามธุร กิจ ปกติแ ละเงื่อ นไขการค้า ปกติซ่ึง เป็ น ไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรือ ตลาด
หลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย และ/หรือ หน่ วยงานที่เกี่ย วข้อ ง
กาหนด

เลขานุการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2554 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้
นางพริ ม ชัย วัฒ น์ ด ารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท โดย
เลขานุ ก ารบริษ ัท จะต้อ งปฏิบตั ิหน้ าที่ต ามมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31
สิง หาคม 2551 ด้ว ยความรับ ผิด ชอบ ความระมัด ระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ หน้ าที่ตามกฎหมายของเลขานุ การบริษทั
มีดงั นี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั
และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่
รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจาปี ของบริษทั
 รายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ย่อย และการประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ปฏิ บ ัติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย มอบหมาย
6. ดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการกากับตลาดทุ น
ประกาศกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
 กรรมการ
บริษทั พิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณาก าหนดค่า ตอบแทน
กรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของ
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กรรมการ ผลประกอบการของบริษ ัท ความเหมาะสมและ
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษทั หรือ
ใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ

ผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อ พิจ ารณาน าเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น อนุ ม ัติค่ า ตอบแทน
กรรมการเป็ นประจาทุกปี

o ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2562 ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ได้อนุ มตั แิ ละกาหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน เป็ นวงเงินจานวนรวม
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

จานวนเงิ น

1. เบีย้ ประชุม
 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
 ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 กรรมการ และกรรมการชุดย่อย
2. ค่าตอบแทนรายเดือน (เฉพาะกรรมการอิสระ)

25,000
15,000
15,000
15,000
10,000
10,000

3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

บาท/ครัง้ /คน
บาท/ครัง้ /คน
บาท/ครัง้ /คน
บาท/ครัง้ /คน
บาท/ครัง้ /คน
บาท/เดือน/คน

1,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) ที่จ่ายในปี 2562
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ที่จ่ายในปี 2562

รายชื่อ

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั

จานวนครัง้ ทีป่ ระชุม ปี 2562
1.ดร.ดาริ สุโขธนัง
2.นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3.นางมาลี เหมมณฑารพ
4.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
5.นายสาธิต เหมมณฑารพ
6.ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
9.นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
รวม

ตรวจสอบฯ

6 ครัง้
150,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
630,000

4 ครัง้
60,000
40,000
40,000
140,000

บริหาร
ความ
เสี่ยง
2 ครัง้
20,000
20,000
20,000
20,000
30,000
20,000
130,000

เฉพาะกรรมการ
อิ สระ
สรรหาและ ค่าตอบ
โบนัส
รวม
กาหนด แทนราย
(บาท)
ค่าตอบแทน เดือน
1 ครัง้
15,000 120,000 300,000 585,000
60,000
60,000
10,000
90,000
80,000
80,000
120,000 230,000 490,000
120,000 230,000 480,000
10,000 120,000 230,000 480,000
35,000 480,000 990,000 2,405,000

o ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั ได้ทากรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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 ผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกาหนดค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้า หน้ าที่บ ริหาร และผู้บริหารระดับสูง ด าเนิ น การทบทวนเป็ นประจาทุ กปี เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับผลการ
ดาเนิ น งานของบริษทั ผลการปฏิบ ัติงาน และสามารถแข่งขัน ได้ในกลุ่ม ธุรกิจ เพื่อ เป็ น การรัก ษาผู้บริหารที่สาคัญ ของบริษ ัท โดย
ค่าตอบแทนต่างๆ ของผูบ้ ริหารประกอบด้วย
o ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหาร มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท
เงินเดือนและโบนัส

จานวนราย

ปี 2562
จานวนเงิ น (บาท)

61/

38,849,541.77

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
61/
2,235,833.11
หมายเหตุ :
1/ ผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จานวน 1 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562
o ค่าตอบแทนอื่น
บริษ ัท มีก ารท าประกัน ภัย สุข ภาพ และให้ร ถยนต์ ป ระจ าต าแหน่ ง แก่ ผู้บ ริห ารระดับ สู ง บริษ ัท ไม่ ม ีน โยบายให้
ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุน้ หุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใด
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหารจานวน 12 ท่าน) จานวนทัง้ สิน้ 1,921 คน โดย
สามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
รายละเอียดพนักงาน
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สาขาสมุทรสาคร
สาขาชลบุรี
บริษทั มิลล์แพค จากัด
บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
รวม

จานวนพนักงาน
ปี 2561

ปี 2562

682 คน
974 คน
121 คน
53 คน
1,830 คน

688 คน
933 คน
129 คน
57 คน
114 คน
1,921 คน

 ค่าตอบแทนพนักงาน
ปจั จุบนั อัตราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับอัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน
ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่ากะการทางาน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน เงิน
ช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ และอื่นๆ
รายละเอียด
จานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

ปี 2561
1,830 คน
481.72 ล้านบาท

ปี 2562
1,921 คน
527 ล้านบาท
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 ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพขึน้ โดยหัก
จากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษทั จ่ายสมทบอีกส่วน
หนึ่ง กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามข้อ ก าหนดของกระทรวงการคลังและจัด การกองทุ นโดย
ผู้จดั การ กองทุ นที่ได้รบั อนุ ญาต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้าง
ขวัญ และก าลัง ใจให้แ ก่ พ นั ก งาน และเพื่ อ จู ง ใจให้พ นั ก งาน
ทางานกับบริษทั ในระยะยาว
ประกันสุขภาพ
 บริษทั มีการทาประกันสุขภาพให้กบั พนักงานในระดับตัง้ แต่
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกขึน้ ไป และประกันอุบตั เิ หตุสาหรับ
พนักงานจัดส่ง
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุ กระดับอย่างสม่ าเสมอ
โดยให้ถอื ว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่ายิง่ และเป็ น
หัวใจสาคัญที่เกื้อ กูลให้การดาเนิ นธุรกิจ ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความมุ่งมั ่นที่จะพัฒ นาองค์กร ให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
พัฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งาน อัน จะท าให้เ กิด ประโยชน์ แ ก่
บริษทั ในการที่จะมีบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้าง
ผลงานให้ก ับ บริษ ัท รวมถึง การพัฒ นาตนเองให้ก้า วหน้ า ใน
หน้ า ที่ ก ารงาน และเติ บ โตไปพร้ อ มกับ บริษ ัท โดยจัด ให้ ม ี
แผนการฝึกอบรมประจาปี ทงั ้ ภายในและภายนอก
การฝึ กอบรมภายใน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้
สามารถท างานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทั จึงออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็ น
ระดับ ดังนี้
สาหรับพนักงานระดับจัดการ :
บริษทั ดาเนินการพัฒนาพนักงานระดับจัดการ เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็ นผู้นาควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการ
เส ริ ม ส ร้ า ง ควา ม เชี่ ย วช าญ ในการ บ ริ ห ารจั ด การให้ ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ เป็ นการเตรียมความพร้อมสาหรับ
การปรับ /เลื่อ นต าแหน่ ง ต่ า งๆ ในอนาคตให้ส อดคล้อ งกับ
ความก้าวหน้ าในสายวิช าชีพให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็ น
ผู้นาในอุต สาหกรรมของธุร กิจที่ด าเนิ น งานทัง้ ในป จั จุบ ันและ
อนาคต
สาหรับพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร :
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บริษ ัท ด าเนิ น การพัฒ นาพนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารโดยจัด
หลักสูตรพัฒนาความรูค้ วามสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและ
กลุ่มงานที่มคี วามรับผิดชอบ อาทิเช่น โครงการโรงเรียนช่าง
มาตรฐานทางด้า นการเงิน และบัญ ชี ทัก ษะการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย และ
ระบบ ISO เป็ นต้น
สาหรับพนักงานทุกคน :
บริ ษ ัท ด าเนิ น การพัฒ นาพนั ก งานทุ ก คนโดยจัด หลั ก สู ต ร
ฝึ กอบรมความรูค้ วามสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของ
บริษ ัท ปฏิบ ัติง านได้ส อดคล้อ งกับ วัฒ นธรรมองค์ก รและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรและ
ปลูกจิตสานึกในจริยธรรม คุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น
เป็ นต้น
การฝึ กอบรมภายนอก
บริษ ัท สนับสนุ นให้พนัก งานเข้า รับ การฝึ กอบรมสัมมนา
ต่ า งๆซึ่ง จัด โดยสถาบัน จัด การฝึ ก อบรมภายนอก เพื่อ เพิ่ม
ความรู้ หรือศึกษานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
สามารถน ามาปรับ ปรุ ง พัฒ นาการด าเนิ น งานขององค์ก รให้
สามารถแข่งขันได้
นอกจากนี้ ยัง สนับสนุ นให้ก รรมการเข้ารับการฝึ กอบรม
หรือ ร่ ว มกิจ กรรมในหลัก สู ต รต่ า งๆ เพื่อ พัฒ นาและเพิ่ม พู น
ความรูค้ วามสามารถในการดาเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี
 การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
บริษทั มีการกาหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานรวมทัง้ ได้
ส่งเสริม การทางานเป็ นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้ นการสร้าง
ค่านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการ
ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี ท่ผี ่านมา บริษทั จึง
จัดทากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การจัดกิจกรรม CSR
กิจกรรม GROW DAY การประชุมอาซาไกระหว่างหัวหน้าและ
พนักงานทุกเช้าก่อนทางาน เป็ นต้น
 การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กบั บริษทั
บริษทั มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มคี ุณภาพให้คงอยู่
กับบริษทั โดยการจัดการให้มสี งิ่ แวดล้ อมและบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี ส่ง เสริม ให้บุ ค ลากรของบริษ ัท ได้แ สดงความคิด
สร้า งสรรค์แ ละความสามารถอย่า งเต็ม ที่ จัด ให้ม ีก ารพัฒ นา
บุคลากร การประเมินผลงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทน

การกากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

ระบบการกากับดูแลกิ จการที่ดี





นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
จริยธรรมทางธุรกิจ
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิง่ แวดล้อม
การบริหารความเสีย่ ง
การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น

บริษ ัท ได้ต ระหนัก และให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการบริห าร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ทาให้เกิดความเชื่อมั ่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมี
ความเจริญ เติ บ โตอย่ า งยัง่ ยืน ภายใต้ ก ารด าเนิ น งานอย่ า งมี
จรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษ ัท จึง ได้ก าหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ป จั จุบนั เพื่อ ยกระดับ การ
ดาเนินการที่มอี ยู่แล้ว ให้มคี วามเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน และ
กระจายการปฏิ บ ัติไ ปสู่ พ นั ก งานของบริษ ัท ทุ ก ระดับ ชัน้ โดย
สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เช่น การอบรม การจัด
กิจกรรม การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิด
วัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดอี ย่างแท้จริง โดยบริษทั ได้รบั
เอาแนวทางการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีส าหรับบริษ ัท จดทะเบีย น
(Good Corporate Governance) ตามที่ก าหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) มาเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ซิ ง่ึ แนวทางในการปฏิบตั ิ มีดงั นี้

 นโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผู้ถอื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั
ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ท าหน้ าทีแ่ ทนตนและมีสิทธิใน
การตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั บริษทั จึง
ควรส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขนั ้ พื้นฐานต่างๆ
ของผู้ถือ หุ้น ทัง้ ในฐานะของนักลงทุ นในหลักทรัพ ย์แ ละในฐานะ
เจ้าของบริษทั ได้แก่ การซื้อ ขายหรือ โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งใน
กาไรของบริษทั การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อ
แต่งตัง้ หรือ ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อ บริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือ
แก้ไ ขข้อ บัง คับและหนัง สือ บริค ณห์ส นธิ การลดทุ น หรือเพิ่มทุ น
และการอนุ ม ตั ิร ายการพิเ ศษ ตลอดจนการซัก ถามหรือ แสดง
ความเห็นในเรื่องต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้
ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษทั ดูแลและสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 บริษ ัท ได้ม อบหมายให้ บริษ ัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
เป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม หรือเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดทุกครัง้ และ
ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือ พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3
วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม โดยจะต้ อ งโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วัน
ติดต่อกัน
1.3 มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดย
มีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทีเ่ สนอ
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1.4 บริษทั จัดอานวยความสะดวกให้ผู้ถือ หุ้นได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
1.5 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของ
ทุกปี และส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้น
ประจ าปี ล่ วงหน้ า โดยแจ้ง ให้ผู้ถือ หุ้น ทราบผ่า นระบบข่า วของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์
และระบุขนั ้ ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th
ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
1.6 ในกรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น ไม่ส ามารถเข้า ร่ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้

คะแนนให้ท่ปี ระชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ ประเด็น หรือซักถาม บันทึกคาถามคาตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน
และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อ กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
และกรรมการทีล่ าประชุม
3.2 บริษทั จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ภายในวัน
เดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการ
ถัด ไป และจะจัด ส่ ง รายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ แ ก่ ต ลาด
หลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทัง้ เผยแพร่
รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั

2. การดาเนิ นการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษ ัท สนับ สนุ น ให้คณะกรรมการบริษ ัท ผู้บ ริหารและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุ้น
อย่างพร้อมเพรียงกัน
2.2 บริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและ
นับคะแนน เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว
ถูกต้อง แม่นยา และเปิ ดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม 2 ชั ่วโมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อน
การพิจารณาวาระสุดท้าย
2.3 ในการประชุ ม เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิด เห็น
ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลง
มติ ใ นวาระใดๆ รวมทัง้ จะมี ก ารบัน ทึ ก ประเด็ น ซัก ถามและ
ข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
2.4 เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น สามารถลงคะแนนเสีย งเลือ กตัง้
กรรมการได้ทลี ะคน
2.5 บริ ษ ั ท จัด ให้ ม ี บุ ค คลที่ เ ป็ นอิ ส ระเป็ นผู้ ต รวจนั บ หรื อ
ตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผู้ถือหุ้น และ
เปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเที ยมกัน (The
Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้
ทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร รวมทัง้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รบั การปฏิบตั ิที ่
เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยทีถ่ ูกละเมิดสิทธิควรมี
โอกาสได้รบั การชดเชย
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1. บริษทั แจ้งกาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทยและเว็บ ไซต์ข องบริษ ัท
อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้

1.2. บริษทั แจ้ง กฎเกณฑ์ต่า งๆ, ขัน้ ตอนการออกเสีย งลงมติ
รวมทัง้ สิท ธิก ารออกเสีย งลงคะแนนตามแต่ ล ะประเภทของหุ้น
โดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบอกกล่าวก่อนเริม่ การประชุม

1.3. บริษทั จัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติ การ

ประชุมเป็ นเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษสาหรับผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติ

ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

3.1 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ โดย
มีการบันทึกขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผล

2.1 บริษทั มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผู้
ถือ หุ้น ทุ กรายทุ กกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือ หุ้น ส่วนน้ อ ย โดยเปิ ด
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โอกาสให้ผถู้ ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้
ถือ หุ้น และชื่อ บุ ค คลที่ม ีคุ ณ สมบัติเ หมาะสมเข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมข้อมูลรายละเอียด
เพื่อ ประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความ
ยินยอมของผู้ได้รบั การเสนอชื่อ ระหว่างเดือ น ตุลาคม ถึงเดือ น
ธันวาคม ของทุ กปี โดยแจ้งให้ผู้ถือ หุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์
และระบุขนั ้ ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษทั ในส่วนของนัก
ลงทุ น สัม พัน ธ์ โดยบริษ ัท จะกลัน่ กรองระเบีย บวาระที่ จ ะเป็ น
ประโยชน์ อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสม
ผ่ า นทางคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การก่ อ น
น าเสนอให้ค ณะกรรมการบริษ ัท เพื่อ พิจ ารณาและก าหนดใน
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป

รายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ หลัก ทรัพ ย์ข องกรรมการและ
ผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส
3.3 บริษทั มีนโยบายที่จะกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผูแ้ สวงหา
ผลประโยชน์ จากการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ หรือนาไป
เปิ ดเผยจนอาจทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย

2.2 บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ วาระการประชุมในที่ประชุมโดย
ไม่ไ ด้แ จ้ง ให้ผู้ถือ หุ้น ทราบล่ ว งหน้ า เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น ได้ม ีโ อกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ

5. การทารายการระหว่างกัน

3. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 บริษทั มีการกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
เพื่อ ป้อ งกันการหาประโยชน์ จากข้อ มูลภายในให้แ ก่ ตนเองหรือ
ผูอ้ ่นื ในทางมิชอบ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่
อยู่ในหน่ วยงานที่ได้รบั ข้อ มูลภายในของบริษทั ต้อ งไม่ใช้ข้อ มูล
ดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อ มูลภายในท าการซื้อ ขายหลักทรัพย์ข องบริษ ัท โดยตนเอง คู่
สมรส บุ ต รที่ย ัง ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะไม่ ว่ า จะเป็ น การซื้อ ขายโดย
ทางตรงหรือ ทางอ้อ ม (เช่ น Nominee ผ่า นกองทุ น ส่ว นบุ ค คล)
ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบ
การเงินประจาปี และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว อย่างน้อย 3
วัน
3.2 กรณีท่กี รรมการ หรือผูบ้ ริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คู่สมรส
และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการ
ให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์
ทราบเพื่อ เผยแพร่ต่อ สาธารณะต่อ ไป และให้เ ลขานุ ก ารบริษ ัท

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 บริษทั ได้กาหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณา
ธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ่วนได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง

4.2 โดยเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว ผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องนัน้ จะต้อง
รายงานให้บ ริษทั ทราบโดยทัน ที และไม่ร่ว มพิจ ารณาหรือออก
เสียงในเรื่องนัน้ ๆ

ในกรณีท่เี ป็ นรายการทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทั ่วไป
จะต้องกระทาอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษทั ได้กาหนดกรอบ
การทารายการดังกล่าว ซึง่ ได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่ อ นนาเสนอคณะกรรมการบริษ ัท
พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นหลักการ และฝา่ ยจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทา
ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับ ที่วิญ ญูชนจะพึงกระท ากับ คู่ส ญ
ั ญาทั ่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อ รองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน ของบริษทั หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง โดยให้กรรมการ
ที่ม ีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั จะจัดทา
รายงานสรุปการทาธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท และการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส
ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการ
พิจ ารณารายการระหว่า งกัน ที่อ าจเกิด ขึ้น บริษ ัท จะจัด ให้มี
ผู้เ ชี่ ย วชาญอิส ระหรือ ผู้ ส อบบัญ ชี เ ป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่ วนได้ เ สี ย (The Role of
Stakeholders)
หลักการ : ผูม้ สี ว่ นได้เสียควรได้รบั การดูแลจากบริษทั ตามสิทธิที ่
มีต ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อ ง มีก ระบวนการส่งเสริม ให้เ กิด ความ
ร่วมมือ ระหว่างบริษทั กับ ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ในการสร้า งความมั ่งคั ่ง
ความมั ่นคงทางการเงินและความยั ่งยืนของกิจการ
1. นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่
ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียภายใน หรือผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก โดย
บริษทั ตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ
บริษ ัท ดัง นั น้ บริษ ัท จะปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายและข้อ ก าหนดที่
เกีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ น
อย่างดี
ผู้ถื อ หุ้ น ปฏิบ ัติต่ อ ผู้ ถือ หุ้น อย่ า งเท่ า เทีย มกัน รัก ษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
พนักงาน จัดให้มโี ครงการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุ ก
คน โดยให้ถอื ว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่าอย่างยิง่
และเป็ นหัวใจสาคัญที่เกื้อกูลให้การดาเนินธุรกิจประสบผลสาเร็จ
ตามเป้าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความมุ่งมั ่นที่จะพัฒนาองค์กรให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศ
การทางาน ส่งเสริมการทางานเป็ นทีมส่งเสริมการพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานให้ม ีความก้า วหน้ า มี ค วามมั ่นคงใน
อาชีพ รวมถึง ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและปฏิ บ ัติ ง านด้ ว ย
จิต ส านึ ก ถึง ความปลอดภัย และค านึ ง ถึง สิ่ง แวดล้อ ม พร้อ มให้
ความมั ่นใจในคุณ ภาพชีวิต และความปลอดภัย ในการท างาน
รวมทัง้ รักษาสภาพแวดล้อ มการท างาน รับฟงั ข้อ คิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า เทียมและเสมอภาค
กัน
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ลูกค้า มุ่งมั ่นสร้างความพึงพอใจและความมั ่นใจให้กบั ลูกค้า
เอาใจใส่และรับ ผิด ชอบต่อ ลูก ค้า โดยลู ก ค้า จะต้อ งได้ร บั สินค้า /
บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็ นไปตามมาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดไว้ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
และข้อ ตกลงที่ม ีต่อ ลูก ค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒ นายกระดับ
มาตรฐานสิ น ค้ า และบริ ก ารให้ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อง รั ก ษา
สัม พัน ธภาพที่ดี และยั ่งยืน กับลูก ค้าอย่างจริงจัง และสม่ า เสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง
คู่คา้ และเจ้าหนี้ คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัด
เอาเปรีย บ และมีค วามซื่ อ สัต ย์ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ รัก ษา
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุจ ริต ในการค้า กับ คู่ ค้า ตลอดจนการปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขต่ า งๆ
อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรมรวมถึงการ
ชาระคืนตามกาหนด เวลาการดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และ
เงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้
ล่ ว งหน้ า หากไม่ ส ามารถปฏิบ ัติต ามข้อ ผู ก พัน ในสัญ ญา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าว ในการคัดเลือกคู่คา้ บริษทั
ได้จดั ให้มกี ารคัดเลือกผูข้ าย ผูส้ ่งมอบ และผูใ้ ห้บริการ โดยปฏิบตั ิ
ตามวิธกี ารปฏิบตั งิ านเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผูส้ ่งมอบ
และการพัฒนาผูส้ ง่ มอบ
คู่แ ข่ง ปฏิบ ัติต่ อ คู่แ ข่ง ทางการค้า สอดคล้อ งกับ หลัก สากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการ
ค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดอี ย่างเสมอภาคกัน ไม่กีด
กันผู้อ่ืนในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสียงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง
โดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ น
ธรรมต่อการแข่งขัน
ภาครัฐ ให้ความสาคัญ กับความโปร่งใสและคานึ งถึง ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่ วยงาน
ภาครัฐเพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่

เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้าน
การให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม มีนโยบายในการดาเนิน
ธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ใน
ด้ า นความปลอดภัย
คุ ณ ภาพชี วิต
และการอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคานึ งถึง
การดาเนิ นธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อ สิง่ แวดล้อ ม การปฏิบตั ิงาน
และการตัด สิน ใจ การดาเนิ น การใด ๆ ของบริษ ัท จะต้อ งท าให้
แน่ ใ จว่ า ผลิต ภัณ ฑ์แ ละการประกอบธุ ร กิจ ของบริษ ัท ทุ ก อย่ า ง
ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจน
จัดให้ม ีการฝึ กอบรมพนักงานในเรื่อ งสิ่งแวดล้อ มเพื่อ ส่งเสริม ให้
พนักงานมีจิตสานึ กและมีความรับผิด ชอบต่อ ชุม ชน สังคมและ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่
บริษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร
2. การป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ ร ัป ชัน่ ของบริษ ัท ได้
กาหนดให้ใช้เป็ นกรอบในการดาเนิ นงาน โดยให้ความสาคัญ กับ
ความโปร่งใส และคานึ งถึงความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อ
หลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้ านการให้สนิ บนต่างๆ และ
ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้อ งกันและติดตามการมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น ซึง่ ประกอบด้วย
1. กระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั ่น: บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งที่จะเกิดการ
ทุจริตคอร์รปั ชั ่นเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. แนวปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การก ากับ ดู แ ลเพื่อ ป้ องกัน และ
ติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น จัดให้มกี าร
ฝึ ก อบรม ผู้บ ริห ารและพนั ก งาน เพื่อ ให้ม ีค วามรู้ ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับนโยบายเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ อีกทัง้ จัดให้ม ี
กระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ

3. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันและติดตามการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น สรุปได้ดงั นี้
- กาหนดให้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน จัดทาแบบประเมิน
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
จรรยาบรรณธุ ร กิจ และมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ร ปั ชัน่
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
- กาหนดให้สานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุม ภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแ ล
กิจ การ และให้ข้อ เสนอแนะอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่ ม ี นั ย ส าคัญ และข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
- ก าหนดให้ ม ี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง มาตรการ
ต่อ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นอย่างสม่ าเสมอ โดยนาเสนอผลการ
ประเมินต่อ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ คณะกรรมการ
บริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้

1. CG Report ของบริษทั
โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839-130
ต่อ 153 และ 176
E-mail: cgreport@pjw.co.th

2. สานักงานเลขานุการบริษทั หรือ สานักตรวจสอบภายใน
โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง :
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28
หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839130
ต่อ 153 และ 176

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
Email: Taxspecialist2007@yahoo.com
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เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล
กิจการ Email: ac-secretary@pjw.co.th
โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง :
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28
หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือ ง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทัง้ นี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อ ร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ
ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชดั เจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถมั ่นใจได้ว่า การพิจารณาแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ทุก
ขัน้ ตอนจะอยู่ภ ายใต้การดูแ ลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับ ดูแ ลกิจ การ ส าหรับ ข้อ มูล ต่ า งๆ ที่ไ ด้ร บั จะรัก ษาไว้เ ป็ น
ความลับ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure
and Transparency)
หลักการ : เปิ ดเผยข้อ มูลสาคัญ ทีเ่ กีย่ วข้อ งกับบริษทั ทัง้ ข้อ มูล
ทางการเงิน และข้ อ มู ล ที ม่ ิใ ช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิน อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่อ งทางทีเ่ ข้าถึงข้อ มูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ม ี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทัง้ การรายงานข้อมูล
ทางการเงิน และข้ อ มู ล ทัว่ ไป ตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ตลอดจนข้อ มู ล อื่น ๆ ที่ส าคัญ ที่ม ี
ผลกระทบต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษ ั ท ซึ่ ง ล้ ว นมี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุ น และผู้ม ีส่วนได้เสียของบริษทั
โดยบริษทั มีนโยบายที่จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผู้
ถือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั มีการจัดท าเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผู้ม ีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยเปิ ดเผยหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลที่ดตี ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล รายงาน
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ประจาปี งบการเงิน นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดจี รรยาบรรณ
ในการประกอบ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ การประชุม ผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิง่ พิมพ์ การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั
บริษทั จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางใน
การติดต่อ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดทาประชุมนักวิเคราะห์
และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษทั และนาเสนอข้อมูลต่อนัก
ลงทุ น ในประเทศ และต่ า งประเทศ บริษ ัท ได้เ ข้า ร่ ว มโครงการ
บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day)
เพื่อชี้แจง
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษทั ทุกไตรมาสและ
ประจ าปี และมีการจัด ท าจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการ
ให้แ ก่ ส่ือ มวลชน นอกจากนี้ ย ัง ร่ว มกิจ กรรมกับ ตลาดส่ง เสริม ผู้
ลงทุนไทย จัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการ (Company’s Visit)
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือ กใช้น โยบายบัญ ชีท่ีเหมาะสมและถือ ปฏิบตั ิอ ย่า ง
สม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบ
การเงิน ซึ่ง ในการนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผู้สอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อ มูลสาคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
หมวดที่ 5

ความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ

(Responsibilities of the Board of Directors)
หลักการ : คณะกรรมการมีบ ทบาทส าคัญ ในการก ากับ ดู แ ล
กิจการเพือ่ ประโยชน์ สูงสุดของบริษทั
คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบ ัติหน้ า ทีต่ ่อ ผู้ถือ หุ้น และเป็ นอิส ระจาก
ฝา่ ยจัดการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาจัดตัง้ คณะกรรมการบริษทั ภายใต้โครงสร้าง
ที่เหมาะสม การแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั จะพิจารณาสรรหา
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ีม ีค วามซื่อ สัต ย์ต่ อ หน้ า ที่ มีวิส ัย ทัศ น์ มี
ความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้ สามารถอุทศิ เวลาให้กบั

บริษทั เพื่อทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ และมีความอิสระในการ
ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
โครงสร้า งคณะกรรมการของบริษทั มีค วามหลากหลายทัง้
วิช าชี พ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า น
อุตสาหกรรม ด้านบัญ ชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารภาวะวิกฤต
ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ และเพศ ซึ่งปจั จุบนั
คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหารจานวน 5 คน และกรรมการอิสระจานวน 4 คน กาหนด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่าน
ไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี กรรมการอิสระเหล่านัน้ อาจได้รบั การแต่งตัง้
กลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อกี หากคณะกรรมการบริษทั เห็น
ว่ามีความเหมาะสม
ตามข้อ บังคับ ของบริษ ัท ก าหนดไว้ว่า ในการประชุ ม สามัญ
ประจ าปี ทุ ก ครัง้ กรรมการจะต้อ งออกจากต าแหน่ ง อย่ า งน้ อ ย
จานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ ง นานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไปนัน้ อาจจะ
เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุด ย่อ ย ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ล
กิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อ ปฏิบ ัติ
หน้ าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
หรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสทิ ธิหน้าที่ตามที่
ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษ ัท มีน โยบายให้ป ระธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารต้อ งไม่เป็ นบุคคลเดีย วกัน เพื่อ ให้เกิด
ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบาย
การกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี้ บริษทั ได้แบ่งแยก
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับ
ผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริษทั ท าหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับ

ดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผบู้ ริหาร
ท าหน้ า ที่ บ ริห ารงานของบริษ ัท ในด้ า นต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายที่กาหนด โดยประธานกรรมการบริษทั และ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั งิ านด้านการกากับดูแลกิจการที่ดอี ย่าง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
จานวนบริษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั และประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารและผู้บ ริห ารระดับสูง ของบริษทั สามารถด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษทั อื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยไม่รวมบริษทั ย่อย ทัง้ นี้
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อทา
หน้ าที่ ใ ห้ ค าแนะน าด้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการจะต้อ งทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิตาม
มติคณะกรรมการ รวมทัง้ หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
2.บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ทาหน้าที่พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั อย่างสม่ าเสมอ
เช่น ทบทวนและอนุ มตั ิวสิ ยั ทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นประจาทุกปี
รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การแบ่งแยกหน้ าที่ ระหว่ างการกาหนดนโยบายและ
การบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแบ่งอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ และการ
บริห ารงานประจ าวัน ออกจากกัน อย่ า งชัด เจน โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารถู ก เลื อ กตั ้ง จาก
คณะกรรมการบริษ ัท ซึ่ ง ประธานกรรมการไม่ ไ ด้ เ ป็ น บุ ค คล
เดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูน้ าและมีส่วนสาคัญใน
การตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษทั อันเป็ นผลมาจากการประชุม
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คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้พจิ ารณาและกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
ร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็ นผู้นาการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุ นให้กรรมการทุ กคนมี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม และแสดงความเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระ
ตลอดจนท าหน้ า ที่ป ระธานในที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริษ ัท ทัง้ นี้
ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ
สนับสนุ นและคาแนะน าในการดาเนิ นธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่า น
ทางประธานเจ้าหน้ าที่บริหารอย่างสม่ า เสมอ ในขณะที่ประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห ารรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การบริษ ัท
ภายใต้กรอบอานาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(รายละเอีย ดอ านาจหน้ า ที ่ และความรับ ผิด ชอบของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
- นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความ
เห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มกี าร
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา
บริษ ัท มีก ารสื่อ สารให้ทุ ก คนในองค์ก รได้เ ข้า ใจถึง นโยบายการ
กากับดูแลกิจ การที่ดีให้ถูก ต้อ งตรงกัน เพื่อ ส่งเสริม ให้ทุ กคนใน
องค์ก รปฏิบ ัติ ต ามนโยบายที่ก าหนด และจากการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ได้ ม ี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ค ณะ กรรม การต ร วจส อ บ เป ลี่ ยนเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิจ การ เพื่อ มีบ ทบาท
หน้าที่ ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์
การก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และจริย ธรรมธุ ร กิจ ของบริษ ัท ให้เ ป็ น
ปจั จุบ ัน และสอดคล้อ งกับหลัก เกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จรรยาบรรณธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั ยึดมั ่นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็ น
ธรรม โดยมีนโยบายที่จะกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อ
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แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย
ค านึ ง ถึ ง สัง คม และ
สิง่ แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง
ค่ า นิ ย ม และแนวทางปฏิ บ ัติ ง าน ที่ ทุ ก คนพึง ปฏิ บ ัติ ต น และ
ปฏิบตั งิ านตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่
การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูล
อันเป็ นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การ
รับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด ทรัพย์สนิ
ทางปญั ญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความ
เป็ น กลางทางการเมือ ง การปฏิบตั ิต่ อ พนักงาน และความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ม ีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผู้บริหาร
และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนิน
กิจ กรรมทางธุร กิจ จะต้อ งท าเพื่อ ผลประโยชน์ สูง สุด ของบริษ ัท
เท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทบทวน
และเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ ท่ขี ดั กันให้บริษทั ทราบถึง
ความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
ในการพิจ ารณาการเข้า ท าธุร กรรมต่ า งๆ ก าหนดให้ผู้ท่ีมีส่ว น
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พจิ ารณา ต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณา และไม่มอี านาจอนุ มตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการทา
รายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่
มีค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง ได้ ม ีก ารพิ จ ารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด

หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมทัง้ จะได้ม ีก ารเปิ ด เผยไว้ใ น
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1)
ด้วย
คณะกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษทั ซึ่ง หมายรวมถึง คู่
สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลัก ทรัพ ย์ ข องบริษ ัท จะต้ อ งแจ้ ง ให้บ ริษ ัท ทราบ และ
รายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซ้อื ขาย โอน หรือรับโอน
รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือ หน่ วยงานที่ได้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่ บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ไม่มหี น้ าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1
เดือ น ก่อ นที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน และหลังการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้ อย 3 วัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้องกัน
ไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการ
ควบคุ ม ภายในทัง้ ในระดับ บริ ห าร และระดับ ปฏิ บ ัติ ง านที่ ม ี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะ
สร้างความมั ่นใจต่อฝา่ ยจัดการในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ
ช่ว ยให้การด าเนิ น ธุร กิจเป็ น ไปอย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ โดยมีก าร
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตงั ้ ไว้
ช่วยปกป้องคุ้ม ครองทรัพย์สนิ ไม่ให้ร ั ่วไหล สูญ หายหรือจากการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อ ง
น่ า เชื่ อ ถื อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ย วข้ อ งและช่ ว ยคุ้ม ครองเงิน ลงทุ น ของผู้ถื อ หุ้ น
ดังนัน้ บริษทั จึงได้กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของ
ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อ กั ษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ดิ ตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริ ษ ั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรับ ผิด ชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิท ธิภ าพของระบบควบคุม ภายในที่ฝ่า ยบริห ารจัด ให้ม ีข้ึน
รวมทัง้ ได้ จ ัด ท าและทบทวนระบบการควบคุ ม ทั ง้ ด้ า นการ
ดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการจัดการ
ความเสี่ยง และยังให้ความสาคัญ กับสัญ ญาณเตือ นภัยล่วงหน้ า
และรายการที่ ผิ ด ปกติ โ ดยส านั ก ตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่
ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทัง้ ที่เป็ นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่
ข้อ มูลทางการเงิน อย่า งสม่ า เสมอ ประเมิน ความเพีย งพอของ
ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ความมั ่นใจว่า
ระบบที่วางไว้สามารถดาเนิ นไปได้อ ย่างมีประสิท ธิภาพ รวมทัง้
สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้
มั ่นใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อ งอย่างครบถ้วน และสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษ ัท โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยัง คณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง
- การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในด้านการบริหารความ
เสี่ยง และเป็ นผู้รบั ผิดชอบกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ งและบริหารความเสีย่ งของ
องค์กร เพื่อจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
โดยปจั จุบนั บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อ ให้ ก ารบริห ารความเสี่ย งมีป ระสิท ธิภ าพและเป็ น ไปตาม
นโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสีย่ ง
ใดที่จะเป็ นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่กาหนดแล้ว บริษทั จะต้องมีม าตรการในการบริหารความ
เสีย่ งเหล่านี้ ตลอดจนการทบทวนอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ หรือกล
ยุท ธ์ของบริษ ัท ในทุ ก ปี รวมถึงมีก ารติดตามดูแลให้มีก ารน ากล
ยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิตาม พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุก
คนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความ
เสี่ยง ทาความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดาเนิ นการแก้ไข
อาทิ การปรับปรุงขัน้ ตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อ ช่วยในการป้องกัน
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หรือ ลดความเสี่ยงที่อ าจจะเกิดขึ้น ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้อ งกันและลดความสูญ เสียที่อ าจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน
การดาเนินการอย่างเป็ นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษทั
สามารถได้รบั ประโยชน์ จ ากโอกาสทางธุร กิจ ใหม่ ๆ ที่จ ะสร้า ง
คุณค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรด้วย
- รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีห น้ า ที่รบั ผิด ชอบต่ อ งบการเงินของ
บริษทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ ทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มกี าร
จัด ท ารายงานทางการเงิ น อย่ า งมี คุ ณ ภาพและถู ก ต้ อ งตาม
มาตรฐานทางบัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับโดยทั ่วไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
สาคัญ ของบริษทั อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/
หรือผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ น
ผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ข้อมูล
ทางการเงิน และไม่ใ ช่ ก ารเงิน
ด าเนิ น การบนพื้น ฐานของ
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้าใน
แต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุม
ได้ โดยปกติเป็ นประจาทุ ก 3 เดือ น และอาจมีการประชุม พิเศษ
เพิม่ เติมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน นาส่ง
เอกสารประกอบวาระการประชุม ล่วงหน้ า ก่อ นการประชุม อย่าง
น้ อ ย 5 วัน ท าการ เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริษ ัท ได้ม ีเ วลาศึก ษา
ข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีม ี
เหตุจาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารรายงานที่ร บั รองแล้ว เพื่อ ใช้ใ นการอ้า งอิง และ
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษ ัท ได้จดั ท ารายงานผลการ
ด าเนิ น งานเสนอให้ ค ณะกรรมการทราบทุ ก ไตรมาสเพื่ อ ให้
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คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการได้
อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็ นผูร้ ่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แต่ ละคนสามารถเสนอเรื่อ งต่า งๆ เพื่อ เข้า รับ การพิจารณาเป็ น
วาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึ่งทา
หน้ าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ส ารสนเทศรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ เ พิ่ม เติม ในฐานะผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ ง รวมทัง้ จะได้ร บั ทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษทั ให้ถือมติของ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งบริษทั
ได้กาหนดให้มจี านวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่กรรมการจะลง
มติต้อ งไม่น้ อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้ หมด โดย
กรรมการที่มสี ่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานใน
ทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการทุ กคนมีสิท ธิท่ีจ ะตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประชุ ม และเอกสารส าคัญ อื่น ๆ และหากกรรมการอิส ระหรือ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการ
อื่น ๆและฝ่า ยบริห ารของบริษ ัท ต้ อ งด าเนิ น การตอบข้อ สงสัย
ดัง กล่ า วอย่า งรวดเร็ว และครบถ้ว นเท่ า ที่จ ะเป็ น ไปได้ใ นกรณี ท่ี
กรรมการไม่ เ ห็น ด้ว ยกับ มติท่ีป ระชุ ม กรรมการสามารถขอให้
เลขานุ การบริษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือ
ยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษทั ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ เลขานุ การบริษทั
ได้เข้าร่วมการประชุม ด้วย โดยเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป
รวมทัง้ เป็ นผู้จดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ

เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทั จะ
เข้า ร่ ว มการประชุ ม ทุ ก คนทุ ก ครัง้ ยกเว้น แต่ ม ีเ หตุ จ าเป็ น ซึ่ง
จะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษทั ถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะ
ประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิ ปรายปญั หาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ายบริหารร่วม
ด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบถึงผลการประชุม
4. ค่าตอบแทน
บริ ษ ั ท พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณา
กาหนดค่า ตอบแทนกรรมการ โดยค านึ ง ถึง การปฏิบ ัติง านและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษทั ความ
เหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับ
บริษ ัท หรือ ใกล้ เ คีย งกับ บริษ ัท และอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทน
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย น น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณานาเสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
ค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ นประจ าทุ ก ปี บริ ษ ัท มีน โยบายจ่ า ย
ค่าตอบแทนผู้บ ริห ารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พจิ ารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง อันได้แ ก่ ประธานกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห าร และรองประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร บริษ ัท ใช้
ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษทั ให้อยู่
ในระดับ ที่ เ หมาะสม โดยเป็ น อัต ราที่ แ ข่ ง ขัน ได้ ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
เดียวกัน เพื่อทีจ่ ะดูแลและรักษาผูบ้ ริหารที่มคี ุณภาพไว้ ผูบ้ ริหารที่
ได้ร ับ มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิด ชอบเพิ่ม ขึ้น จะได้ร ับ
ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้
5. การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั
บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
เลขานุ การบริษทั เข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั เช่น
หลักสูตรที่จดั ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆ
ที่เ กี่ย วข้อ งอย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดปี โดยกรรมการของบริษ ัท มี
ประวัติได้เข้ารับอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยแล้ว (ดังรายละเอียดตามข้อ มูล ประวัติข องกรรมการแต่ล ะ
ท่าน) รวมถึงจัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการโรงงานอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ ส่ ง เสริม ให้ ม ีก ารพบปะแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ระหว่ า ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และในกรณีท่ีม ีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการหรือ กรรมการใหม่ ฝ่า ยจัด การจะจัดให้ม ีเอกสารและ
ข้อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องกรรมการใหม่
รวมถึง การจัด ให้ม ีก ารแนะน าลัก ษณะธุ ร กิจ และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่
6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเองรายคณะ และประเมิน คณะกรรมการชุดย่อย ปี ล ะ 1
ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา และใช้เป็ นข้อมูลใน
การบริหารนาไปปรับปรุงพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดย
ใช้ แ บบฟอร์ ม ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการแบบรายคณะ
และแบบคณะกรรมการชุดย่อย ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
รายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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4. การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของคณะกรรมการ
รายบุคคล
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีขอ้ ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะ
นาคะแนนเหล่านัน้ มาหาค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกรรมการทัง้ ชุด
โดยหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละข้อทัง้ หมด ดังนี้
 มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยีย่ ม
 มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
 มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
 มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
 ต่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิ บตั ิ งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2562
รายการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ผลการประเมิน
93.33
93.41

เกณฑ์
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

92.50

ดีเยีย่ ม

98.30

ดีเยีย่ ม

7. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
ประจาปี ของผู้ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจา
ทุกปี โดยใช้แบบฟอร์ม ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้ดชั นีวดั ความสาเร็จ
ขององค์ ก รเที ย บกับ ความส าเร็จ ของเป้ าหมายและแผนงาน
ประจาปี ความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถ
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ในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) โดยผ่านการ
นาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
แจ้ง ผลการประเมิน และความคิด เห็น ของกรรมการให้ป ระธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
8. การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การจัด ให้ มี
แผนการสืบทอดตาแหน่ งงานและแผนพัฒนาผูบ้ ริหารเพื่อสืบทอด
ต าแหน่ ง ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ัท ทัง้ นี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่
มีศกั ยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที่จะดารงตาแหน่ งงาน
ที่ ส าคัญ ดัง กล่ า ว โดยใช้ ห ลัก การพัฒ นาสายอาชี พ ( Career
Management)
และแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง(Talent
Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง ไว้เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
เพื่อให้ได้รบั ทราบและเข้าใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้
อย่า งมั ่นคงและยั ่งยืน ไปพร้อ มกับ บริษ ัท อัน จะส่ง ผลให้บ ริษ ัท
สามารถบรรลุเป้ าหมายเชิงกลยุท ธ์ไ ด้อ ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มแี ผนพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริหาร
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน เป็ น ผู้
พิจารณากาหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของแต่ละ
ตาแหน่ ง งาน เพื่อ คัด เลือ กผู้บริหารที่ม ีคุณ สมบัติต ามที่ก าหนด
และสามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ประเมินการปฏิบตั ิงานและ
ความรู้ ของผูบ้ ริหารทีม่ รี ะดับความสามารถที่ต้องการในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทา
แผนการสืบทอดตาแหน่ งงานของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เป็ นประจ า และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ทราบปี ละ 1 ครัง้

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี โดยได้ ม ีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้าง

การบริหารงานของคณะกรรมการต้องมีความหลากหลาย ในด้าน
ทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน
ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกล
ยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแล
กิจการ
คณะกรรมการบริษทั มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และ
ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการแต่ล ะชุ ด ไว้ใ นกฎบัตรของ
คณะกรรมการชุดต่า งๆ เพื่อ ช่ วยสอบทาน ทบทวน มอบหมาย
ก าหนดนโยบายต่ า งๆ ของบริษ ัท ตามอ านาจหน้ า ที่ ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เป็ นสาคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมีจานวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้

1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ /
กรรมการอิสระ

4/4

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

4/4

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

4/4

โดยมี นางสาวสุพตั ตรา นิจจะยะ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทัง้ สามท่ าน เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบัญชี ภาษีอากร การเงิน การบริหารจัดการ
การบริหารความเสีย่ ง และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ในปี 2562 มีการประชุม 4 ครัง้ โดยมีการรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั และมีการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี
ภายนอกและผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจาปี

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิ จการ
1.
2.

ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 3 ปี

ทัง้ นี้ เมื่อ ครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้
ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งได้อกี นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระดัง กล่ า วข้า งต้ น แล้ ว กรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล
กิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
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2. ตาย
3. ขาดคุณ สมบัติก ารเป็ น กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้
4. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการคนใดจะลาออกจาก
ตาแหน่ ง ให้ท าเป็ นหนังสือ ยื่นต่อ ประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นี้
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการที่ประสงค์จะลาออกก่อน
ครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อ บริษทั ล่วงหน้ าไม่
น้อยกว่า 30 วัน พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคล
ที่ลาออก ทัง้ นี้ บริษทั ต้อ งแจ้งการลาออกพร้อ มส่งสาเนาหนังสือ
ลาออกให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย กรณีท่ี
กรรมการตรวจสอบและกากับ ดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อ นครบ
วาระการดารงตาแหน่ ง บริษทั จะต้อ งแจ้งการถูกถอดถอนพร้อ ม
สาเหตุ ใ ห้ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศทราบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบที่ถู ก ถอดถอนนัน้ มีสิท ธิช้ีแจงถึง สาเหตุ ด งั กล่ า ว ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
กรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการว่าง
ลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่
จานวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีความต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดู แ ลกิ จ การแทนอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ พีย งวาระที่ เ หลื อ อยู่ ข อง
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทีต่ นแทน
อ านาจหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
1. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มีก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า ง
ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ล และพิจ ารณาความเป็ น อิส ระของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็น ชอบในการ
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พิจ ารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้า งหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือ หน่ วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ขอ้ สังเกตงบประมาณและ
อัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ
4. สอบทานให้บ ริษ ัท มีก ระบวนการพัฒ นาการก ากับ ดู แ ล
กิจ การที่ดีอ ย่างต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ ให้แ นวทางและข้อ เสนอแนะที่
จาเป็ นเพื่อ การพัฒ นา และให้ค วามส าคัญ โดยส่งเสริมให้บริษ ัท
กาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็ นวาระประจาของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั
5. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็ นระบบมาตรฐานทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รวมถึงการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษทั ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุก
ด้าน รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
6. ร่ ว มกับ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะท างาน
บริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั
7. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8. พิจารณา คัดเลือ ก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมี
ความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
10. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดู แ ลกิจ การโดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ าปี ข องบริษ ัท ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากับ ดู แ ลกิจ การ และต้ อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อ ง ครบถ้ว น เป็ น ที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(ฉ) จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อ สังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การได้ ร ับ จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั ่วไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
11. กากับดูแ ลให้ม ีก ระบวนการรับ แจ้ง เบาะแส ในกรณี ท่ี
พนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่ มต่างๆ มีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นการ
กระท าอัน ควรสงสัย ว่ามีก ารฝ่าฝื น หรือ ไม่ปฏิบตั ิต ามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่ อ ให้ ค วามมัน่ ใจแก่ ผู้ แ จ้ ง เบาะแสว่ า บริ ษ ัท มีก ระบวนการ
สอบสวนที่ เ ป็ น อิ ส ระ และมี ก ารด าเนิ น การในการติ ด ตามที่
เหมาะสม
12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาเป็ น
13. ในกรณีท่พี บหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการด าเนิ น งานของบริษ ัท ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การรายงานต่ อ คณะกรรมการของบริษ ัท เพื่ อ

ดาเนิ นการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่า ฝื น กฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
14.
พิจ ารณาและทบทวนเพื่อ ปรับ ปรุ ง กฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ภาระหน้ า ที่ ต ามแนวปฏิ บ ัติ ท่ี ดี และ
สอดคล้องกับสิง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั คาดหวัง
15. ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ั ท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ
ในการปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิจ การ มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทั ่ว
ทัง้ องค์ก ร จึง มีม ติแ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
ประกอบด้ว ย กรรมการอิส ระ อย่า งน้ อ ย 3 ท่ า น และผู้บ ริห าร
ระดับ สู ง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2
ท่ า น โดยก าหนดให้ ค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและตรวจติดตามปจั จัยเสี่ยง
และผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ ทัง้ ด้าน
การเงิน ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด
ด้านกฎหมาย รวมถึง การกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดองค์ประกอบ
ขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ย งสามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิท ธิผ ล
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีจานวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2/2

2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2/2

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2/2

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/2

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/2

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/2

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ
3 ปี กรรมการบริหารความเสีย่ งซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจ
ได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ย งรับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท โดยตรง และมี
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
อ านาจ หน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริห ารความเสี่ย งและวางกรอบ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั รวมถึงจัดท าแผนงาน
การบริหารความเสีย่ งและจัดทารายงานการบริหารความเสีย่ ง ซึ่ง
ครอบคลุมความเสีย่ งด้านต่างๆทีม่ ผี ลต่อเป้าหมายและการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั อันได้แก่ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้าน
การลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจ
บนสภาพแวดล้ อ มที่ม ีก ารแข่ง ขัน และมีก ารเปลี่ย นแปลงแบบ
พลวัต ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบาย
ภาครัฐ ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ ความเสีย่ ง
การเกิดทุจริต เป็ นต้น
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
รับทราบ
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3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมิน
ความเสี่ ย ง แนวทาง และมาตรการจัด การความเสี่ย ง และ
แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดการความเสีย่ งที่เหลืออยู่ของบริษทั เพื่อ ให้
มั ่นใจว่าบริษทั มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
4. ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ ก ารบริห ารความเสี่ย งองค์ ก ร
ประสบความสาเร็จ เสนอแนะวิธีป้อ งกัน และวิธีลดระดับความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม
นโยบายและแผนงานการบริห ารความเสี่ย งที่ก าหนดไว้อ ย่า ง
ต่ อ เนื่ อง เพื่ อ ให้ ร ะบบการปฏิ บ ัติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
6. ให้คาแนะนา และการสนับสนุ นแก่คณะกรรมการบริษทั
ฝา่ ยบริหาร และคณะทางานบริหารความเสีย่ ง ในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ย งระดับ องค์ก ร รวมถึง ส่ง เสริม และสนับสนุ น ให้มีก าร
ปรับปรุง และพัฒ นาระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่า ง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
7. รายงานความเสี่ยงที่สาคัญ ขององค์กร รวมถึงสถานะ
ของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้ า
และผลของการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อ
รับทราบเป็ นประจา
8. ให้ ค วามเห็น และข้อ เสนอแนะในการใช้ บ ริก ารจาก
บุคคลภายนอก เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาทีเ่ ป็ นอิสระเกี่ยวกับกรอบ
ขอบเขต และการปฏิบตั งิ าน ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้แก่
ส่วนบริหารความเสีย่ ง

9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสีย่ ง ให้
สอดคล้อ งกับการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากปจั จัยภายใน
และภายนอก
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรให้มคี วามเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ และ/หรือ กฎระเบี ย บ
ข้อ บังคับของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั

11. มีอ านาจในการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ คณะท างาน หรือ
บุคลากรเพิม่ เติม หรือว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระจากภายนอกได้ตาม
ความจาเป็ น เพื่อให้งานการบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ และ
สามารถป้องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิผล
12. ปฏิบตั ิหน้าที่อ่นื ใดอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความ
เสีย่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
13. จัดท ารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี และมีการ
นาเสนอในรายงานประจาปี ทุกปี

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตัง้ ขึน้ ตามมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั ปญั จ
วัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) สามารถปฏิบตั หิ น้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการสรรหา ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่ บริหาร ตามมติท่ปี ระชุม คณะกรรมการบริษทั ได้
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการบริษทั และมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั มีจานวน 3 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2562 มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้
1/1
1/1
1/1

โดยมีนายวรรษภณ ภาวัตพงศ์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วาระการด ารงต าแหน่ งของกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่ ง
คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนรับ ผิด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษ ัท โดยตรง และมีอ านาจ หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

อานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
1.1 ด้านการสรรหา
1.1.1 พิ จ ารณาโครงสร้ า ง ขนาด และองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ ให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กรและสภาพ แวดล้อม
การดาเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
1.1.2 กาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธกี ารในการสรร
หากรรมการบริษ ัท กรรมการชุ ด ย่อ ย และประธานเจ้า หน้ า ที่
บริหารของบริษทั ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
1.1.3 ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการ และพิจ ารณา
คัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการ ทัง้ ใน
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กรณี ท่ีม ีต าแหน่ ง ว่ า ง และ/หรือ กรรมการครบวาระการด ารง
ตาแหน่ง
และ/หรือ แต่ ง ตัง้ เพิ่ม เพื่อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท
พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ ก่ อ นน าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
1.1.4 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษทั ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
1.1.5 จัดให้มแี ผนการสืบทอดตาแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
1.1.6 จัด ท าแผนพัฒ นากรรมการ เพื่ อ พัฒ นาความรู้
กรรมการปจั จุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการ
ดารงตาแหน่ งอยู่ บทบาทหน้ า ที่ของกรรมการ และพัฒ นาการ
ต่างๆ ทีส่ าคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั ่น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้น
1.2 ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1.2.1 ก าหนดนโยบาย โครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ให้แก่กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจน
เป็ น ธรรม และเหมาะสมกับ หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ ตลอดจน
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั อื่นที่อยู่ใน
อุต สาหกรรมเดีย วกัน หรือ ใกล้เคีย งกับ บริษ ัท เพื่อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ และ/หรือ น าเสนอต่อ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
1.3.1 แต่ ง ตัง้ ที่ป รึก ษาประจ า และ/หรือ ว่า จ้า งที่ป รึก ษา
เฉพาะโครงการ เพื่อ ให้ค าแนะนาในการปฏิบ ัติง านตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบได้ในกรณีจาเป็ นและสมควร โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนสามารถพิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ได้ตามความ
จาเป็ นและสมควร
1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้อ งกับภาวการณ์ และนาเสนอขอ
อนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั
1.3.3 ปฏิ บ ัติ ง านอื่ น ใดเกี่ ย วกับ การสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทนกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร ตามที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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1.3.4 ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้
1.3.5 จัดท ารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี และมีการ
นาเสนอในรายงานประจาปี ทุกปี
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษทั
มีจานวน 4 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อดังนี้
1. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
2. นายสาธิต เหมมณฑารพ
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
4. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้า
มาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษ ัท โดยตรง และมีอ านาจหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อานาจหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
(Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานในเรื่องเกีย่ วกับการดาเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษทั กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ
โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั
หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นธุรกิจให้สอดคล้อ งกับสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ิ
และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดาเนินงานของบริษทั ตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
โดยสรุปอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญได้ดงั นี้
1. ด าเนิ น กิ จ การและบริ ห ารกิ จ การของบริ ษ ั ท ตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั ่ง และ
มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั

2. พิจ ารณากลัน่ กรองข้ อ เสนอของฝ่ า ยจัด การ ก าหนด
โครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ น าเสนอต่ อ ที่ประชุม คณะกรรมการเป็ น ผู้พิจารณาก าหนด
ต่อไป
3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ และ/หรือ คณะทางาน
เพื่อ การด าเนิ น กิจการหรือ การบริห ารงานของบริษ ัท และการ
กาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ
และ/หรือคณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงาน
ของคณะอนุ กรรมการ และ/หรือ คณะท างานที่แต่งตัง้ บรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนด
4. ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ และกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่อ งการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่าย
บริหาร เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และอนุมตั ิ
6. มีอ านาจพิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารใช้จ่ า ยทางการเงิน ในการ
ดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ละรายการภายในวงเงิน
ไม่เ กิน 30 ล้า นบาท แต่ ไ ม่เ กิน งบประมาณที่ไ ด้ร บั อนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการบริษทั
7. อนุ ม ตั ิการใช้จ่ายเงิน ลงทุ นที่สาคัญ ๆ ที่ได้กาหนดไว้ใ น
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ตามที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามที่คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติ
อนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
8. มีอ านาจพิจารณาอนุ มตั ิ การกู้ยืม เงิน การจัด หาวงเงิน
สินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษทั สาหรับระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่
เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และกรณีท่ี
ต้องใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการของบริษทั
9. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติ
ของบริษทั ที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีอ ายุสญ
ั ญาหรือ ข้อ ตกลงไม่
เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่
ไม่เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริห ารองค์ก ร
รวมถึง การแต่ ง ตัง้ การว่ า จ้า ง การโยกย้า ย การเลิก จ้า ง การ
กาหนดเงิน ค่าจ้า ง ค่า ตอบแทน โบนัส พนักงานระดับ ผู้บริห าร

ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝา่ ยหรือเทียบเท่าขึน้ ไป ยกเว้นตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
11. ให้มอี านาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคน
หรือ หลายคนปฏิบ ัติก ารอย่างหนึ่ ง อย่า งใด โดยอยู่ภ ายใต้ก าร
ควบคุม ของคณะกรรมการบริห าร หรือ อาจมอบอ านาจเพื่อ ให้
บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการบริห ารเห็น สมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิก ถอน เปลี่ย นแปลง หรือ
แก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือ การมอบอานาจนัน้ ๆ ได้
ตามทีเ่ ห็นสมควร
12. ด าเนิ น การอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท
มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
นิ ย ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรือ ตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรือ หน่ ว ยงานทีเ่ กี ย่ วข้อ ง
กาหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื
ใดกั บ บริ ษ ั ท หรื อ บริ ษ ั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษ ั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะกรรมการบริหารไม่ม ีอานาจอนุ มตั ิการดาเนิ นการในเรื่อ ง
ดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้น
เป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกติซ่ึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องกาหนด
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 กรรมการอิ สระ
บริ ษ ั ท ก าหนดองค์ ป ระกอบคณะกรรมการบริ ษ ั ท ให้
ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็ นผู้
แต่ ง ตัง้ กรรมการอิส ระ เข้า ร่ ว มในคณะกรรมการบริษ ัท ทัง้ นี้
บริษทั มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้ คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ องผูท้ ่จี ะมาทาหน้าที่
เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการตามพระราชบัญ ญัติ บ ริษ ัท มหาชนจ ากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อ บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อ ง โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวุฒกิ ารศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การ
ทางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่ อ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไป
ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบ
วาระ คณะกรรมการบริ ษ ั ท อาจแต่ ง ตั ง้ กรรมการอิ ส ระที่ ม ี
คุณ สมบัติตามที่ก าหนดข้า งต้น เข้ามาดารงต าแหน่ งแทน โดย
กรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียง
เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระทีต่ นแทน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เ ป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการที่ม ีส่วนร่วมบริหารงาน
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่ ม ี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผู้ม ีอ านาจควบคุม หรือ บุ ค คลที่จ ะได้ร บั การเสนอให้เ ป็ น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษ ัท ย่อ ยบริษ ัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอ านาจ
ควบคุ ม ของบริษ ัท ในลัก ษณะที่อ าจเป็ น การขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือ
หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้ม ีอ านาจควบคุ ม ของบริษ ัท เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมี
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ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษ ัท และไม่เ ป็ นผู้ถือ หุ้นที่ม ีนัย ผู้ม ีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้น ส่ว นของส านั ก งานสอบบัญ ชี ซึ่ง มีผู้ส อบบัญ ชีข องบริษ ัท
บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี
อานาจควบคุม ของบริษทั สัง กัด อยู่ เว้น แต่ จะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ใ ห้บ ริก ารทางวิช าชีพ ใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั
แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขัน ที่ม ีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทั ย่อ ย หรือ ไม่เป็ น
หุ้น ส่ ว นที่ม ีนั ย ในห้า งหุ้น ส่ ว น หรือ เป็ น กรรมการที่มีส่ ว นร่ ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตคิ วาม
เป็ นอิสระของตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อมกับ
การรายงานข้อ มูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สาหรับจัดทาแบบ
แสดงรายการข้อ มูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
ของบริษทั
 คณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 วันที่ 12
พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติในที่ประชุมจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อมีหน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลที่เหมาะสม

เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ บริษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการ
ของบริษทั โดยให้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่และ/หรือตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของแต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒติ ามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
กรรมการอิสระและผูบ้ ริหารของบริษทั ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่
มีคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix
มาเป็ นเครื่อ งมือในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะให้ความสาคัญ
ต่อ ผู้มที กั ษะ และประสบการณ์ ท่ีมคี วามจาเป็ นต่อ การประกอบ
ธุรกิจของบริษทั และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน
จากัด พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ กฎของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทั
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่หี ลากหลายใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และเพิม่ มูลค่าให้แก่บริษทั
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุ นและส่งเสริมการดาเนิ นงานด้าน
การกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั ปฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ ว ยความรับ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สัต ย์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องได้รบั
อนุ มตั ิจากที่ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น มติท่ีป ระชุม ผู้ถือ หุ้นให้ถือ คะแนน
เสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเ สีย ง
ลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นเลือ กตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์แ ละ
วิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่เลือกตัง้
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่เี ลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ น
ผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้

ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะ
พึง มี หรือ จะพึง เลือ กตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้ เ ป็ น ประธานเป็ น ผู้อ อก
เสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหน่ ง อย่า งน้ อ ยจ านวนหนึ่ ง ในสามโดยอัต รา ถ้ า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออก
ต่ อ บริษ ัท การลาออกมีผ ลนั บ แต่ ว ัน ที่ ใ บลาออกไปถึง บริษ ัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน
จากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ท่ี ต าแหน่ งกรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ื น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ ง
มีคุ ณ สมบัติ และไม่ ม ีล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษ ั ท มหาชนจ ากั ด และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ข้า เป็ น กรรมการแทนในการ
ประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
6. ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตาแหน่ งก่อ นถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุม ผู้ถือ หุ้น (แล้วแต่กรณี)
เป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างน้ อย
3 ท่าน เพื่อทาหน้าทีใ่ นการเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการของบริษทั กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแต่ละ
รายต้อ งเป็ น กรรมการอิส ระ และต้อ งไม่ เ ป็ น กรรมการที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษ ัท ให้ตดั สิน ใจในการดาเนิ น
กิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม บริษทั ย่อย
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ลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็ นกรรมการของบริษ ัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษ ัท
ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อ บังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนด
ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างน้ อย 1
ท่าน ต้องเป็ นผู้มคี วามรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บัญชีหรือการเงินทีเ่ พียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่ าเชื่อถือ ของงบการเงิน รวมถึงการท าหน้ าที่อ่ืนในฐานะ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้
คณะ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็ น ประโยชน์ ต่อ การปฏิบ ัติ
หน้ าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมี
ความรูด้ า้ นบรรษัทภิบาล มีความเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ผูท้ ส่ี มควรได้รบั การเสนอชื่อให้มาดารงตาแหน่ง
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษ ั ท เ ป็ น ผู้ พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั ้ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั
ดูแลงานด้านการบริหารความเสีย่ งในระดับต่างๆ ภายในองค์กร
เพื่อให้แน่ ใจว่าฝา่ ยจัดการซึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานด้านการบริหาร
จัดการความเสีย่ งขององค์กรได้นา ระบบการบริหารความเสีย่ งไป
ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภ าพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน
โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
 ผู้บริหารระดับสูง
บริษทั มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่ม ี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ท่ีเกี่ย วข้อ งกับธุรกิจ
โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
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บุคคล และจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั /หรือ
บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริษทั จะเป็ น ผู้พิจ ารณาคัด เลือ กบุ ค คลเข้า
ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร โดยการแต่งตัง้ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริษ ัท
ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารได้ร ับ มอบหมายให้เ ป็ น ผู้บ รรจุ แ ละ
แต่งตัง้ บุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
ของบริษ ัท เข้า เป็ น พนัก งานในระดับ ต่ า งๆ ทัง้ นี้ ก ารแต่ ง ตัง้
หัว หน้ า หรือ ผู้ร ับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ งานด้า นการตรวจสอบและ
ควบคุม ภายใน จะต้อ งได้รบั ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการก่อน
การดารงตาแหน่ งในบริ ษัท อื่ นของกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง
บริษ ัท ได้ม ีการก าหนดนโยบายเรื่อ งการด ารงต าแหน่ ง ใน
บริษทั อื่นของกรรมการบริษทั (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เพื่อ ให้ส อดคล้ อ งกับ แนวปฏิบ ัติท่ีดีท่ีก าหนดหรือ แนะน าโดย
หน่ วยงานกากับดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่กาหนดให้กรรมการบริษทั จดทะเบียนควรดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษทั เนื่องจากการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในจานวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ติ ห น้ าที่ ข อง กรรมกา ร ดั ง นั ้ น
คณะกรรมการบริษทั จึงมีการพิจารณากาหนดจานวนบริษทั จด
ทะเบียนอื่นทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งไม่เกิน 5 แห่ง
โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ภิ ายในในการ
ดารงตาแหน่ งใด ๆ ในบริษทั อื่นของกรรมการ โดยให้กรรมการ
แจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตาแหน่ งอื่นใดในบริษทั และองค์กรต่าง ๆ
มายังคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ
เลขานุการบริษทั ทาหน้าที่แจ้งการดารงตาแหน่ งของกรรมการแต่
ละคน เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยจะมีการเปิ ดเผย
ข้อ มูล การด ารงต าแหน่ ง ในบริษ ัท อื่น ของกรรมการให้ผู้ถือ หุ้น
ทราบในรายงานประจาปี และสาหรับการดารงตาแหน่ งกรรมการ
ในบริษทั หรือองค์กรอื่นของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ตัง้ แต่รอง
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารขึ้นไปนัน้ (รวมถึงประธานเจ้าหน้ าที่

บริห าร)

บริษ ัท ได้ก าหนดให้ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจาก

คณะกรรมการบริษทั ด้วย

การพัฒนาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดั
ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้างความรู้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึ่งบริษทั ได้
กาหนดให้ในแต่ละปี จะต้องมีกรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1 ครัง้
ในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ จะพิจารณาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความรูแ้ ละทักษะในด้านที่กรรมการแต่ละ ท่านยัง
ขาดอยูต่ ามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซึง่ เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงานกับกรรมการ และผูบ้ ริหาร เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการอบรมเหล่านัน้
รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั ในปี 2562
ปี 2562
1. คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

หลักสูตร

 การปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 2 ปี
2562
 Corporate Innovation Summit 2019

สถาบัน RISE (Regional Corporate
Innovation Accelerator)

 วปอ. รุน่ 62
2. นางพริม

ชัยวัฒน์

สถาบันที่จดั หลักสูตร
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 มาตรฐานรายงานการเงิน TFRS 15
 ความท้าทายของผูต้ รวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ
Block chain
 เล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษทั จด
ทะเบียน รุ่นที่ 1/62
 Data Analytics for Internal Auditor รุน่ ที่ 2/62
 กิจกรรม Coaching เชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน
 Smart Factory for Industry 4.0

วิทยาลัยปกป้องราชอาณาจักร
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อ
อุตสาหกรรม

การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบสูงสุดในการบริหารจัดการธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงการบริหารงานบริษทั ย่อย
ให้เป็ นไปตามเป้าหมายของบริษทั อยูเ่ สมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังรับผิดชอบกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ในการดาเนินงานของ
บริษทั ย่อยและกากับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั ่วไปอย่าง
ถูกต้องและเพียงพอ ตลอดจนมีการกาหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของบริษทั ย่อย ให้สอดคล้องเป็ นไปตามกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง โดยมีสานักตรวจสอบภายใน ตลอดจนสานักเลขานุการบริษทั ร่วมกันปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นส่วนนี้
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บริษทั ปญจวั

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไม่นา
ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไปเปิ ดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่นื ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ ต้องไม่ทาการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับ
และ/หรือข้อมูลภายใน และ/หรือเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั
ไม่วา่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้างซึง่ อยูใ่ นหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ข้อมูลภายในของบริษทั ต้องไม่ใช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสูส่ าธารณชน และห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 วัน ทัง้ นี้ขอ้ บังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการ ผูบ้ ริหารและลูกจ้างของบริษทั ด้วย
นอกจากนี้บริษทั ได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารเข้าใจในภาระหน้าทีใ่ นการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะในบริษทั ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุ การบริษทั รับทราบเพื่ อจัดทาบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทั ทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝา่
ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทัง้ นี้บริษทั ได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ หรือนาไปเปิ ดเผยจนอาจทา
ให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์
ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ท่ปี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผู้ สอบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานการเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้
บริษทั จัดให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี หากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวปฏิบตั หิ น้าทีม่ าแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้อง
เปลีย่ นบริษทั ผูส้ อบบัญชีแห่งใหม่ บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญชีนนั ้ แทนผูส้ อบบัญชีรายเดิมได้
สาหรับงบการเงินปี 2562 ของบริษทั ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 8134
แห่งส านักงานสอบบัญ ชีบริษทั สอบบัญ ชีธรรมนิ ติ จ ากัด ซึ่งเป็ นผู้ส อบบัญ ชีของบริษทั ในปี 2563 บริษทั และบริษ ัท ย่อ ย มีการจ่า ย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2562
2.010 ล้านบาท
-

รอบปี บัญชี 2563
1.970 ล้านบาท
-

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)
1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษ ัท ได้ต ระหนัก และให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการบริห าร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ท าให้เ กิด ความเชื่อ มั ่นกับทุ ก ฝ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งและส่ง ผลให้ธุร กิจ
เจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ
และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษทั จึงได้กาหนดนโยบาย
การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี โดยมีห ลัก การและแนวทางปฏิบ ัติท่ี
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และข้ อ แนะน าของสมาคมส่ ง เสริม สถาบั น
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อยกระดับการดาเนินการทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ให้มคี วามเป็ นระบบมาตรฐานทีช่ ดั เจน รวมทัง้ จัดให้มจี รรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สื่อสารให้
คณะกรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานได้รบั ทราบและถือ ปฏิบ ัติ
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย คานึงถึง
สังคม และสิ่งแวดล้อ ม สะท้อ นให้เห็นถึงค่านิ ยม และแนวทาง
ปฏิบ ัติง าน ที่พ นั ก งานทุ ก คนพึง ปฏิบ ัติต น และปฏิบ ั ติง านตาม
กรอบจรรยาบรรณที่ ก าหนดไว้ อัน เป็ น การเสริม สร้ า งให้เ กิ ด
วัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การต่ อ ต้ า นทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ซึ่ง ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบ ัติ
เกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่นอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อีก
ทัง้ ได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึ่งได้
ผ่า นการทบทวนและอนุ ม ตั ิจ ากคณะกรรมการบริษ ัท แล้ว และ
กาหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในบริษทั และ
บริษทั ย่อ ย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้ อ งกับการดาเนิ นธุรกิจ ปฏิบ ัติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นของบริษทั อย่างเข้มงวด
เพื่อ หลีก เลี่ย งการดาเนิ น การ ที่อ าจส่ง ผลต่ อ การกระท าที่ไ ม่
เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้าน
การให้สิน บนต่ า งๆ ต่อ เจ้า หน้ า ที่เ พื่อ อ านวยความสะดวก หรื อ
ผลประโยชน์ ทางธุรกิจของบริษทั และได้มกี ารกาหนดบทลงโทษ
ทางวินยั สูงสุดแก่พนักงานทีก่ ระทาความผิดดังกล่าว
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นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ มีการดาเนิ นการเพื่อ ป้ องกันการมีส่ วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชั ่น ดังนี้
1. บริษทั ทาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุ กคน ให้
รับ ทราบและถือ ปฏิบ ัติอ ย่า งเคร่ ง ครัด ผ่า นช่ อ งทางการสื่อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศติดบอร์ดประสัมพันธ์ อบรม และกิจกรรม
ของบริษทั อีกทัง้ ยังสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก นักลงทุน โดยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์บริษทั
2. บริษทั จัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หาก
มีการพบเห็นการฝ่าฝื นหรือ การกระทาทุจริตคอร์รปั ชั ่น บริษทั มี
มาตรการคุ้ม ครองผู้ ร้ อ งเรีย น โดยรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้เรื่องดังกล่าวนามาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไป
3. บริษทั จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่นทุกปี
ในปี 2562 บริษทั ไม่พบประเด็นปญั หาข้อบกพร่องที่เป็ น
สาระสาคัญเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รปั ชั ่น และการดาเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ
ละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ รายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับ การป้ องกัน การมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่ ได้
เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th ภายใต้หวั ข้อ
การกากับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษ ัท สนั บ สนุ น และเคารพในการปกป้ องสิท ธิม นุ ษ ยชน
ไม่ให้ธุรกิจของบริษทั เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้าน
สิทธิมนุ ษยชนภายในธุรกิจของบริษทั และกระตุ้นให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามหลักการสิท ธิม นุ ษยชนตามมาตรฐานสากล โดยไม่แบ่งเชื้อ
ชาติ เพศ สีผวิ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความ
เชื่อ อื่นใด ความบกพร่อ งหรือ พิการ หรือ สถานะอื่นใดที่ม ิได้
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน โดยความรับผิดชอบของธุรกิจ
ด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษทั ในเครือและคู่คา้
บริษทั ให้ขอ้ มูลสาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้
ทราบผลการด าเนิ น งานและสภาพที่แ ท้ จ ริง ขององค์ ก รธุ ร กิ จ
สนับสนุ นการหารือ ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและ
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ตัว แทนพนัก งานเพื่อ ให้เ กิดการพัฒ นาคุณภาพชีวิต การท างาน
เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึง
การมีอิสระในการให้ความเห็น โดยปราศจากการแทรกแซงการ
ได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้ จัดให้มชี ่องทาง
การสื่อสารเพื่อรับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเสรี
ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษทั ไม่ได้รบั เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ
การละเมิดสิท ธิมนุ ษยชน อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นธุรกิจของ
บริษทั ทัง้ จากหน่ วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
บริษทั ไม่มกี รณีพพิ าททางกฎหมายทัง้ ในเรื่องแรงงาน สิทธิของ
ผูบ้ ริโภค และการดาเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่ าเทียมและเป็ น
ธรรม ทัง้ ในด้า นโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา
ศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ่า และเป็ น
ปจั จัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนัน้ จึง
มีค วามมุ่ ง มั ่นที่จ ะพัฒ นาองค์ก รให้เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรีย นรู้
เสริม สร้า งวัฒ นธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่ง เสริมการ
ท างานเป็ น ที ม ส่ ง เสริม การพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถของ
พนักงานให้มคี วามก้าวหน้า มีความมั ่นคงในอาชีพ และปฏิบตั งิ าน
ด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิง่ แวดล้อม พร้อมให้
ความมั ่นใจในคุ ณ ภาพชีวิต และความปลอดภัย ในการท างาน
รวมทัง้ รัก ษาสภาพแวดล้อ มการท างาน รับ ฟงั ข้อ คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษ ัท ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ต่ อ ความปลอดภัย ในชี วิต
สุ ข ภาพอนามัย ในการท างานของพนั ก งานตลอดจนบุ ค คลที่
เกีย่ วข้อง จึงได้กาหนดให้มรี ะบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่เป็ นมาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยบริษทั ได้รบั การรับรอง
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 มา
ตัง้ แต่ปี 2556 ทัง้ นี้ มีการดาเนินงานและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
บริษทั สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และ
มีสขุ อนามัยในสถานทีท่ างานทีด่ ี บริษทั มุง่ เน้นการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้อ ย่า งเต็ม ความสามารถ และจะเสริมสร้างให้
พนักงานมีจติ สานึกด้านความปลอดภัย อีกทัง้ มีการให้ความรูผ้ ่าน

การฝึ กอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึง
ดูแลสถานที่ทางานให้ถูกสุขลักษณะ และมีการรณรงค์ให้ดาเนิน
โครงการและกิจ กรรมสร้า งจิต ส านึ ก ด้า นความปลอดภัย อย่ า ง
ต่อเนื่อง
ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การพนักงาน
บริ ษ ัท ก าหนดโครงสร้ า งผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารแก่
พนักงานอย่างเป็ นธรรม ระบบการให้ผลตอบแทนเป็ นไปตาม
ความรูค้ วามสามารถ และผลประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ซึ่งบริษทั ใช้การกาหนดตัวชี้วดั เป็ นรายบุคคล (KPI : Key
Performance Index) ซึง่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลและเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน
สวัสดิการอื่นๆที่สาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามตาแหน่ งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดทาประกันสุขภาพ
ประกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสุขภาพประจาปี เบี้ยเลี้ยงต่างๆ การจัด
งานเลีย้ งประจาปี กีฬาสี และอื่นๆ
การพัฒนาความรู้ศกั ยภาพของพนักงาน
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุ นให้
พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทศั นคติท่ี
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็ นทีม โดยผ่าน
กระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการเติบโตในหน้าที่ ตามสาย
วิชาชีพและความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ เป็ นการกระตุ้น
ให้พนักงานได้นาศักยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์ โดยฐานะ
ของพลเมืองที่ดขี องสังคม เพื่อสร้างพนักงานให้เป็ นคนเก่งและดี
มีสมรรถนะที่สอดคล้อ งกับทิศทางและวัฒ นธรรมองค์กร ตาม
ค่านิยมหลัก
การเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวิชาชี พด้วย
การเพิ่ม พู น ความรู้แ ละทัก ษะพื้น ฐาน ความรู้ต ามลัก ษณะงาน
ความรูแ้ ละทักษะทางธุรกิจ รวมถึงทักษะการบริหารและความเป็ น
ผูน้ าด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบตามระดับพนักงาน ดังนี้

 ความปลอดภัยในการทางานระดับเจ้าหน้าที่
 การบริหารความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมเพื่อ การพัฒนาที่
ยั ่งยืน
 หลักการกากับดูแลกิจการ (CG), มาตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชั ่น, จรรยาบรรณธุรกิจ
 แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ร า ย บุ ค ค ล ( Individual
Development Plan) พัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อ
รองรับการเติบโตในองค์กร
 การจัดแบบประเมิน 360 องศา ของกลุ่ม ผู้บริหารซึ่ง ให้
ความสาคัญ กับการประเมินทัง้ จากล่างขึ้นบน (upward
appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal)
เพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
 การจัดทาแบบประเมินความรู้ทกั ษะในการทางาน Skill
Matrix เพื่อ เป็ นการประเมินความรู้และทักษะในการ
ท างาน โดยหัว หน้ า งาน เพื่อ วางแผนและจัด ท าเป็ น
Training Roadmap ในแต่ละสายงาน
อย่างไรก็ดี การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเป็ นสิง่ สาคัญ บริษทั จึง
เน้ นการพัฒ นา ทักษะการท างานเป็ นทีม เพื่อ รองรับการทางาน
แบบข้ามสายงาน การพัฒ นาทักษะการตัด สินใจ และการแก้ไ ข
ปญั หาที่สะท้อนการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพและความเป็ น
ผูน้ า ได้แก่
 การจัดกิจกรรม PJW Management “GROW” & “6
Steps” Star Searchเพื่อให้พนักงาน ในส่วนงานที่ต้อง
ท างาน ประสานกับ ผู้บ ริห าร และผู้จ ดั การ ได้ร่ว มกัน
โหวตคัดเลือก ผูบ้ ริหาร ผู้จดั การ ที่มคี วามโดดเด่น ตาม
ค่านิยมองค์กร (Core Value)
 การเข้า ค่า ยฝึ ก วินัย ในการท างาน (วินัย เข้ม ทีม งาน
แกร่ง องค์กรเลิศ KYT)
 การจัดกิจกรรม GROW Day เพื่อให้พนักงานมีความรู้
ความเข้า ใจและเป็ นการปลู ก ฝงั ค่า นิ ย มองค์ก ร (Core
Value)
 โครงการประเมินความรูแ้ ละทักษะในการทางาน
 โครงการจัดตัง้ โรงเรียนช่าง สาหรับช่างเทคนิค และช่าง
ซ่อมบารุง
 โครงการให้ความรูเ้ รื่องการช่วยฟื้ นคืนชีพ ( CPR ) ช่วง
พักกลางวัน
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ในปี 2562 บริษทั ฯ มีจานวนชั ่วโมงการอบรมพนักงาน
ทัง้ หมด 10,321 ชั ่วโมง ซึ่งคิดเป็ นชั ่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย
อยูท่ ่ี 5.37 ชั ่วโมงต่อคนต่อปี
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั มีความมุ่งมั ่นสร้างความพึงพอใจและความมั ่นใจให้กบั
ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูก ค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้า
และบริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็ นไปตามมาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดไว้ เนื่องจากบริษทั ตระหนักดี
ว่าการที่ลูกค้าได้รบั สินค้า/บริการที่ดี มีมาตรฐาน จะเป็ นการสร้าง
ความเชื่อมั ่นให้กบั ผูบ้ ริโภคสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิม่ รายได้มากขึน้
รวมทัง้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มตี ่อลูกค้า มีการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
รักษาสัมพันธภาพที่ดแี ละยั ่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาบริษทั ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอย่ างเข้ม งวด ส่งผลให้บริษทั ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานสากลดังต่อไปนี้
 ISO 9001 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อที่จะทา
ให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือ ผู้ให้บริการได้จดั ตัง้ และรักษาระบบการ
จัดการด้านคุณภาพที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ท่จี ะ
ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ให้ดียิ่ง ขึ้น โดยมาตรฐานนี้
เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริการ ซึ่ง
สามารถใช้ ไ ด้ ก ับ ทุ ก ประเภทธุ ร กิจ ในทุ ก อุ ต สาหกรรม บริษ ัท
จ าเป็ น ต้ อ งมีค วามตระหนั ก และก าหนดเป้ าหมายอย่ า งชัด เจน
รวมทัง้ หลักเกณฑ์ของระบบการจัดการที่มปี ระสิทธิผล โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
 Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ์ หรือ
ข้อ ก าหนดพื้นฐานที่จ าเป็ นในการผลิตและควบคุม เพื่อ ให้ผู้ผลิต
ปฏิบตั ติ ามและทาให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหา
ครอบคลุม 6 ประการ คือ
1. สุขลักษณะของสถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด
6. บุคลากร
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 Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP
ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์อนั ตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็ นแนวคิด
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตรายที่อ าจเกิดขึ้น ในแต่ละขัน้ ตอน
ของการดาเนิ นกิจกรรมใด ๆ โดยมีก ระบวนการด าเนิ นงานเชิง
วิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า
รวมทัง้ มีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ ใจว่ามาตรการป้องกัน
ทีก่ าหนดขึน้ นัน้ มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 TS 16949 เป็ นข้อกาหนดทางเทคนิค ISO ที่มอี ยู่ซ่งึ
สอดคล้องสหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, มาตรฐานระบบคุณภาพยาน
ยนต์ฝ รั ่งเศสและอิต าลีในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ท ั ่วโลก ซึ่ง ระบุ
ความต้ อ งการของระบบที่ ม ี คุ ณ ภาพส าหรับ การออกแบบ /
พัฒนาการผลิตการติดตัง้ และการบริการของผลิตภัณฑ์ยานยนต์ท่ี
เกีย่ วข้อง
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวติ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
ตลอดจนคานึงถึงการดาเนิ นธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจ การด าเนิ น การใด ๆ ของบริษ ัท
จะต้องทาให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษทั ทุก
อย่ า งถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกับ กฎระเบีย บหรือ มาตรฐานต่ า งๆ
ตลอดจนส่ง เสริม ให้พ นักงานมีจิตสานึ กและมีความรับผิดชอบต่ อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ กับชุมชนทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร
ถึง แม้ว่า ในด้า นกระบวนการผลิต ของบริษ ัท ไม่มีม ลภาวะที่
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เนื่องจากเศษพลาสติกส่วนเกินสามารถ
นากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ทงั ้ หมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ตระหนัก
ถึ ง ความส าคัญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง ได้ จ ัด ตั ง้ ระบบการจัด การ
สิ่ง แวดล้ อ ม เพื่อ มุ่ ง ลดผลกระทบด้า นสิ่ง แวดล้ อ มและปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้ดขี ้นึ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุก
คนมีค วามมุ่ง มั ่นที่จ ะปฏิบ ัติต ามนโยบาย โดยที่ผ่า นมาได้มีก าร
ดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
เกีย่ วกับการจัดการและการปฏิบตั กิ ารด้านสิง่ แวดล้อม จึงเป็ นเครื่อง
รับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิต

ของบริษทั ซึง่ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องบริษทั โดยได้รบั การตรวจสอบ
จากผูต้ รวจประเมินภายนอกซึง่ มีความเป็ นอิสระ
- บริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
สิง่ แวดล้อมโดยได้จดั ให้มกี ารตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ตรวจวัด
ด้านคุณภาพอากาศ เสีย ง ความร้ อ น แสงสว่า ง คุณภาพน้ า ทิ้ง ที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ ฎหมายกาหนด

ความน่ า จะเป็ น ในอนาคต หรือ โอกาสที่ จ ะเกิ ด ความเสี่ย งใน
หลากหลายมิติอ ย่างสม่ าเสมอ โดยเล็งเห็นว่ า มุม มองและความ
คิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียจะช่วยให้บริษทั มีความเข้าใจที่ชดั เจน
และครบถ้วนมากขึ้น จนสามารถนาไปใช้วางแผนและดาเนินการ
เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต

- บริษ ัท ได้ท าการค้น คว้า วิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มนี ้ าหนักเบาขึ้น
เพื่อ ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึ่งในบางกรณีเป็ นการทางาน
ร่วมกับลูกค้า สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษทั ได้มกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ
และการพัฒนานวัตกรรมทีส่ ร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่างยั ่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษทั ได้มกี ารนาโปรแกรม Mold Flow analysis มา
วิเคราะห์ แก้ปญั หาก่อนเริม่ ทาเครื่องมือ (Injection Molding) และ
โปรแกรม B-Simulation มาวิเคราะห์แก้ปญั หาก่อนเริม่ ทาเครื่องมือ
(Blow Molding) เพื่อลดระยะเวลาในการ Develop Tooling และ
แก้ปญั หาอย่างถูกต้องแม่นยา (จาลองเสมือนจริงกระบวนการเป่า
และฉีดขึน้ รูป)
- บริษทั ได้ม ีการนาหุ่นยนต์ มาช่วยในการตัด, หยิบจับ,
เก็บ และบรรจุช้ินงาน เพื่อลดโอกาสเกิดอุบตั ิเหตุจากการทางาน
รวมถึงลดกระบวนการการท างานที่ก่อ ให้เ กิดความเมื้อ ยล้าของ
พนักงาน
- บริษ ัท ได้ ม ีก ารวิจ ัย และพัฒ นางานเป่ า ขึ้น รู ป โดยใช้
Honeycomb (รังผึ้ง) ในการลดน้ าหนักและเพิ่มความแข็งแรงใน
การรับน้ าหนัก (Load) สาหรับงานประเภท Lid, Cargo
การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
ในการด าเนิ น กิ จ กรรมการด าเนิ น งานของบริษ ัท ได้ ม ีก าร
ประเมินความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มตี ่อบริษทั ทัง้
ปจั จัย เสี่ย งภายในและภายนอก สถานการณ์ ท่ีเ ป็ น ป จั จุบ ัน และ
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

ผูถ้ อื หุน้

-

การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
รายงานประจาปี
เปิ ดให้เยีย่ มชมบริษทั
นักลงทุนสัมพันธ์

-

พนักงาน

-

การเข้าร่วมประชุม
เสียงตามสาย
กิจกรรม Morning Talk
กล่องรับข้อร้องเรียน

- บอร์ดประชาสัมพันธ์
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

ลูกค้า

-

การเยีย่ มชมบริษทั
การรับข้อร้องเรียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพูดคุยทางโทรศัพท์

- การประชุมผ่าน Conference
- Website บริษทั

คูค่ า้ และเจ้าหนี้

-

กระบวนการคัดเลือก การสรรหา
การประชุมประจาปี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพูดคุยทางโทรศัพท์

- Website บริษทั
- การประเมินผูข้ าย
- การให้คาแนะนา

คูแ่ ข่ง

- การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การพบปะสังสรรค์ และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ร่วมกัน

ภาครัฐ

- การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- การให้ขอ้ มูล

ชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้อม

- การเข้าร่วม และให้ความ
สนับสนุนกิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์ ผ่านผูน้ า
ชุมชน
- การให้ความช่วยเหลือ
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Website บริษทั
กิจกรรม Opportunity Day
การพูดคุยทางโทรศัพท์
Roadshow

- Website ของบริษทั

- การรับข้อร้องเรียน
- การพูดคุยทางโทรศัพท์

- ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การดาเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มีแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าทิศทางและ
เป้ าหมายหลัก ของการพัฒ นาที่ ย ั ่งยืน มีค วามสอดคล้ อ งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และสอด
รับกับความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้การเติบโตและพัฒนา
อย่างยั ่งยืนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจึงสรุปผลการดาเนินงาน
หลักในด้านต่างๆ ดังนี้
การดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิ จ

ให้กบั สังคม โดยกิจกรรมที่ได้ดาเนินการนัน้ คานึงถึงผลประโยชน์
ขององค์กรกับการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ชุมชน
เกิดความเชื่อมั ่นและมอบความไว้วางใจให้กบั องค์กร เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่ นและเป็ นหุ้นส่วนทางความสาเร็จ
ให้กนั และกันอย่างยั ่งยืน ซึ่งในปี 2562 นัน้ บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนี้
 โครงการมอบเงินสนับสนุ น กิจกรรมวันเด็กแห่ง ชาติ ให้ก ับ
โรงเรียนต่างๆ โดยมอบให้โรงเรียนละ 2,000 บาท

ในปี 2562 บริษทั มีผลการด าเนิ นงานด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ
สามารถแบ่งปนั คุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กบั กลุ่ม ผู้มสี ่วนได้เสีย ได้
ดังต่อไปนี้
รายการ

มูลค่าของรายการ *

รายได้ จ ากการขาย ช่ ว ยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2,953.07

ก า ไร ( ข า ดทุ น ) สุ ท ธิ ร วม เ พื่ อ
เสริมสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้

63.32

เงิน เดือ นและค่ า แรง เพื่อ ตอบแทน
พนักงาน **

509.52

ค่าฝึกอบรมพนักงาน

2.49

เงินบริจาค

1.07

 กิ จ กรรมแจกนมเด็ก นั ก เรีย น เพื่อ เป็ น การเสริม สร้ า งให้
เยาวชนได้รบั สารอาหารที่มปี ระโยชน์ จานวน 5 โรงเรียนในเขต
พืน้ ที่ ต.ชัยมงคล ต.บางโทรัด จ.สมุทรสาคร

* ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษทั ปี 2562
** ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ ประกันสังคม สารองเกษียณอายุ รถรับส่ง จัดเลีย้ งปีใหม่ กีฬาสี

การดาเนิ นงานด้านสังคมและชุมชน
บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน
และสัง คมโดยรอบ โดยมีก รอบนโยบายในการช่ ว ยเหลือ สัง คม
ชุมชน เพื่อ ส่งเสริม ให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี เกิดความ
ร่วมมือ และสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรจากชุมชนและสังคม
ลดทอนความขัดแย้ง บรรเทาความรุนแรงของปญั หาที่อาจจะเกิดขึน้
ในอนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างชื่อเสียงและเป็ นแบบอย่างที่ดี

 กิจกรรมบริจาคถัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ต.
มะค่า อ.โนนสูง จ. นครราชสีมา ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เพื่อใช้ในสาธารณะประโยชน์ต่อไป
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เงิ น ที่ ป ระหยัด ได้ ท ัง้ หมด 2,541,780.91 บาท โดยได้ ด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆดังนี้

การดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ส่งเสริมให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ
ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
และเกิดประโยชน์ สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุ นและ
สร้างจิตสานึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ
บริหารการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
บริษ ัท ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของสิ่ง แวดล้อ มจึง ได้จ ัด ตัง้
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนมีความมุง่ มั ่นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดยที่ผ่านมา
ได้มกี ารดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษ ัท ได้ร ับ การรับ รองระบบมาตรฐานการจัด การด้า น
สิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 จึงเป็ นเครื่องรับประกันระบบการ
ดูแ ลป้ องกัน สิ่ง แวดล้ อ มที่เ กิด ขึ้น จากการผลิต ของบริษ ัท ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษทั โดยได้รบั การตรวจสอบจากผู้ตรวจ
ประเมินภายนอกซึง่ มีความเป็ นอิสระ
- บริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
สิง่ แวดล้อมโดยได้จดั ให้มกี ารตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ตรวจวัด
ด้านคุณภาพอากาศ เสีย ง ความร้อ น แสงสว่า ง คุณภาพน้ า ทิ้ง ที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ ฎหมายกาหนด
บริษทั ได้ดาเนิ นกิจกรรมโครงการลดการใช้พ ลังงานอย่า ง
ต่อ เนื่ อ ง กระตุ้นให้พนักงานมีจิตสานึกอนุ รกั ษ์พลังงานภายใน
องค์กร รวมถึงการลงทุ นปรับปรุงประสิทธิภ าพเครื่อ งจักรและ
อุปกรณ์ ซึ่งในปี 2562 บริษทั สามารถลดการใช้พลังงานจาก
มาตรการอนุ รกั ษ์พลังงานได้โดยรวม 706,118.78 kWh./ปี คิดเป็ น
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วัตถุประสงค์
ชื่อโครงการ
ลดการใช้แ สงสว่ า งจากไฟฟ้ า เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
เวลากลางวัน (ห้ อ งน้ าชาย/ โดยใส่หลังคาใสและแผ่นใสแทน
หญิง)
เพื่อให้แสงสว่างจากแสงอาทิตย์
เข้ า มาให้ ค วามสว่ า งภายใน
ห้องน้ าในช่วงเวลากลางวันแทน
การใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
ควบคุ ม การท างาน Cooling เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
Tower ด้วยอุณหภูม ิ แผนกสิ โดยติดตัง้ ชุดควบคุมการทางาน
นทรา
โดยใช้อุ ณ หภู ม ิน้ า ในถัง พัก มา
ควบคุมการทางานของ Cooling
ั ้ ้ าแบ่งเป็ น 3
Tower และปมน
ชุด
หยุดสายพานลาเลียงกล่อง
ทาการติดตัง้ Sensor ตรวจจับ
กล่ อ ง เมื่ อ เวลาที่ ไ ม่ มี ก ล่ อ ง
สายพานลาเลียงจะหยุดทางาน
หยุ ด ระบบสนั บ สนุ น (chiller, เดินท่อน้ าจากระบบสนับสนุ นที่
Cooling tower) 18 ลิตร
ไม่ได้ใช้เข้ากับท่อน้ าของระบบ
เดิม แล้วเดินระบบที่ใช้มอเตอร์
น้อยกว่าแทน
ควบคุมเวลา การปิ ด เปิ ด
เพื่อลดปริมาณการทางานของ
ระบบ Cooling Tower System ชุดทาความเย็น ให้ทางานเต็ม
โรงงาน A,B,C,D
ประสิทธิภาพ
ควบคุมการทางานของเครื่อง
เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
อัดอากาศ Onload & Unload
เครื่องอัดอากาศจากเดิมทีเ่ ปิ ด
เครื่องอัด
ทางานตลอดเวลา 10 เครื่อง

การควบคุม ภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการมีระบบ
การควบคุม ภายในที่ดี ซึ่งจะทาให้ม ั ่นใจได้ว่าการบริหารจัดการ
และการควบคุมการดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปอย่างมีระเบียบ
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษทั
โดยกาหนดให้ฝ่า ยบริห ารมีหน้ า ที่ใ นการจัดท าโครงสร้างของ
ระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลมุในด้านต่างๆ ได้แก่ การ
ควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) การประเมินความ
เสีย่ ง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control
Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information &
Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
และน าไปปฏิ บ ั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนดาเนินการเพื่อให้ม ั ่นใจว่า บริษทั มีระบบ
การควบคุ ม ภายในที่พีย งพอและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ณ
ช่วงเวลาใดๆ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สาหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั
ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั
โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด มีการซักถามข้อมูลจาก
ฝา่ ยบริหารและจากแบบประเมินที่ฝา่ ยบริหารจัดทา และรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้ว สรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ
5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษทั มีความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อ ตรง (Integrity)
และจริย ธรรม คณะกรรมการบริษทั มีค วามเป็ น อิส ระจากฝ่า ย
บริห ารและท าหน้ า ที่ ก ากับ ดู แ ล (Oversight) และพัฒ นาการ
ดาเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

บริษทั ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
แยกหน้าที่ออกจากฝา่ ยบริหาร และได้กาหนดโครงสร้างสายการ
รายงานและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจนและเหมาะสม
โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการ
แบ่ ง แยกหน้ า ที่ใ นส่ ว นงานที่ส าคัญ เพื่อ ให้เ กิด การตรวจสอบ
ถ่ว งดุล ระหว่า งกัน รวมทัง้ มีก ารก าหนดและจากัด อ านาจการ
ดาเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารได้อย่างชัดเจน
บริษทั มีความมุ่งมั ่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่
มีความรูค้ วามสามารถ และกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน
2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
บริษทั มีก ารกาหนดวัตถุ ประสงค์ไ ว้อ ย่า งชัดเจนเพียงพอ
เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดยผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับในองค์กร รับผิดชอบในการระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุก
ประเภททีอ่ าจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
และเหมาะสม มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและได้
มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุม ภายใน รวมทัง้ กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ท ั ง้
ระดับองค์กรและระดับหน่ วยงานเพื่อกาหนดมาตรการจัดการที่
เหมาะสม และติดตามประเมินผลการจัดการความเสีย่ งให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้
3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
บริษทั มีการเลือ กและพัฒ นากิจกรรมควบคุม ให้เหมาะสม
สอดคล้ อ งกับ ความเสี่ย งและลัก ษณะเฉพาะของบริษ ัท เช่ น
สภาพแวดล้ อ ม ความซับ ซ้ อ น ลัก ษณะงาน ขอบเขตการ
ด าเนิ น งาน และลัก ษณะเฉพาะอื่ น ๆ โดยพิจ ารณารู ป แบบ
กิจ กรรมการควบคุม ที่ห ลากหลายระหว่างการควบคุม แบบใช้
บุค คล (Manual Control) และแบบอัต โนมัติ (Automated
Control) ซึ่งออกแบบให้มกี ิจกรรมการควบคุมที่ผสมผสานทัง้
แบบป้องกัน (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective
Control) โดยมีการคานึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงาน คือ หน้ า ที่ก ารอนุ ม ตั ิ หน้ า ที่บ ัน ทึก รายการบัญ ชี และ
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ข้อมูลสารสนเทศ หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน
เพื่อให้มกี ารตรวจสอบซึง่ กันและกันอย่างเหมาะสม
บริษทั ได้จดั ให้มมี าตรการดูแลการทาธุรกรรมกับกรรมการ
ผู้บ ริห าร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ท่ีเ กี่ย วข้อ งอย่ า งรัด กุ ม และ
ชัดเจน โดยกาหนดให้การทารายการระหว่างกันของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อ ยกับบุ คคลที่อ าจมีความขัดแย้งนัน้ จะต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และต้องเป็ นไปภายใต้เงื่อนไข
ที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด และให้
พิจารณา โดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานเป็ นรายไตร
มาส
ส าหรั บ กระบวนการปฏิ บ ั ติ ง านบนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พฒ
ั นากิจกรรมการควบคุมทั ่วไปที่หลากหลายและ
รัดกุมเหมาะสม เพื่อให้ม ั ่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษทั พร้อมใช้งานตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ไม่
เกี่ยวข้อง โดยได้นากิจกรรมการควบคุมจัดทาเป็ นนโยบายและ
วิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ง านเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร ซึ่ ง ระบุ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบ
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และวิธกี ารแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้
อย่า งชัด เจนเพื่อ ให้พ นัก งานสามารถปฏิบ ัติต ามกิจ กรรมการ
ควบคุม ได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งรวมถึง มีก ารทบทวนนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารข้อ มูล (Information &
Communication)
บริษทั มีการกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงานทัง้
ข้อมูลจากภายในและภายนอกที่มคี ุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน
มีก ารจัด ท าข้อ มูล เพื่อ ให้ค ณะกรรมการมีข้อ มูล ที่ส าคัญ อย่า ง
เพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็ น ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และมีก ารบันทึก ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และการไม่เห็นด้วย
พร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครัง้ เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย
บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อ มูลภายในองค์กรโดยมีการ
สื่อ สารถึง วัต ถุ ป ระสงค์ นโยบายและวิธีป ฏิ บ ัติ หน้ า ที่ค วาม
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รับผิดชอบ เพื่อ สนับสนุ น การควบคุม ภายในไปยังบุคลากรทุก
ระดับในทุกหน่ วยงาน รวมทัง้ มีการเลือ กช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเหมาะสม และมีช่ อ งทางให้พนักงานสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั ได้
อย่างปลอดภัย
บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม
จัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และให้มชี ่องทางให้ผู้มสี ่วน
ได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ เบาะแสเกี่ยวกับ
การฉ้ อ ฉลหรือ ทุ จ ริต ได้ อ ย่ า งปลอดภัย มายัง คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ Taxspaecialist2007@yahoo.co.th
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษ ัท มีก ารติ ด ตามและประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน
เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม โดยจัดให้ม ีการประเมินโดยหน่ วยงานอิสระทัง้ จาก
ภายในและภายนอก มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายในต่อผู้รบั ผิดชอบให้มกี ารแก้ไขอย่างทันท่วงที
รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารรายงานข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญและ
ั หาต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท
ความคืบ หน้ า ของการแก้ ไ ขป ญ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม
บ ริ ษ ั ท มี ข้ อ ก า ห น ด ใ ห้ ฝ่ า ย บ ริ ห า รต้ อ ง ร า ย ง า น ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์หรือสงสัย
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ฝี ่าฝื นกฎหมาย
หรือ มีก ารกระท าผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจจะกระทบต่ อ ชื่อเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ อีกทัง้ มีการรายงานผล
การดาเนิ น งานเปรีย บเทีย บกับ เป้า หมายที่กาหนดไว้ต่อ คณะ
กรรมการบริหารและฝา่ ยบริหารเป็ นประจาทุกเดือนและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ามี
การปฏิบตั บิ รรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั มีประสิทธิผล มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยบริษทั ได้จดั ให้มี บุคลากร
อย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการ

ดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ
ของบริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ยจากการที่ ก รรมการหรือ ผู้ บ ริห าร
นาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี านาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ
แล้ว
การตรวจสอบภายใน
ส านั ก ตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งกากับดูแลให้การปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบมีความเป็ น อิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบ ัติ
หน้าทีเ่ ยีย่ งมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
เลขานุ ก ารของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ล เพื่อ
สนับสนุ นให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดาเนิ นการตามที่
คณะกรรมการบริษทั ได้ม อบหมายให้ และเป็ นที่ปรึกษาเพื่อ ให้
คาแนะนาในด้า นต่ างๆ เช่น ด้านการควบคุม ภายใน ด้านการ
บริหารความเสีย่ ง ด้านจริยธรรมธุรกิจ เป็ นต้น
หน่ วยงานตรวจสอบภายในจัดแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี สอดคล้อ งตามทิศ ทางกลยุท ธ์ข องบริษทั ครอบคลุ ม
กระบวนการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยใช้หลักการ
ความเสีย่ งเป็ นพืน้ ฐาน ซึง่ มุง่ เน้นความเสีย่ งสาคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษทั ตลอดจน
การตรวจสอบด้านการป้องกันทุจริต แผนการตรวจสอบได้รบั การ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทางานของ
สานักตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ติดตาม
ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความ
มีประสิท ธิภ าพของระบบการควบคุม ภายในของบริษทั และ
รายงานผลการตรวจสอบ การติ ด ตามผล การปฏิ บ ัติ ต าม
ข้ อ เสนอแนะที่ พ บจากการตรวจสอบให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การเพื่อ พิจ ารณาอย่ า งสม่ า เสมอ
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ตระหนั กว่าระบบการควบคุม
ภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดได้ทงั ้ หมด แต่สามารถป้องกันหรือให้ความเชื่อมั ่น
ในระดับทีส่ มเหตุสมผล

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ั จวัฒ นาพลาสติ ก จ ากัด (มหาชน) มีค วาม
บริษ ัท ป ญ
ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการบริหารความเสีย่ ง โดย
บริษทั ได้ม ีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ย งระดับ องค์ก ร
ตามมาตรฐานของ The Committee
of
Sponsoring
Organization of the Treadway Commission : COSO และ
นามาใช้ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
หรือยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุว ตั ถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธ
กิจ และวิสยั ทัศน์ตามที่บริษทั ตัง้ ไว้ การบริหารความเสีย่ งถือเป็ น
เครื่อ งมือ ส าคัญ ในการบริห ารงานให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย ป้ องกัน
ความเสีย หาย ลดความผิด พลาดในการบริห ารงาน โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง จานวน 6 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลการบริหารความ
เสีย่ งองค์กรอย่างใกล้ชดิ โดยกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง
และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั รวมถึง
จัดทาแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มผี ลต่อ เป้าหมายและการดาเนิ นธุรกิจ
ของบริษ ัท และได้ม ีก ารทบทวนความเสี่ย งของบริษ ัท อย่ า ง
สม่าเสมอ
ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในในทุกๆระดับ
ทัง้ ในแต่ละกลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝา่ ยงาน แผนก หรือ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับของ
องค์ก รมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ย งและถือ
ปฏิบตั ไิ ว้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งจึงได้จดั ทา
คู่ม ือ การบริห ารความเสี่ย งของบริษ ัท ขึ้น เพื่อ ให้บุ ค ลากรใน
บริ ษ ัท ใช้ เ ป็ นแนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง จะเป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ที่ ช่ ว ยให้ ทุ ก ภาคส่ ว นขององค์ ก รบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความสาเร็จในการดาเนินงาน อันจะ
นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่ และเติบโตขององค์กรอย่างยั ่งยืน อีก
ทัง้ สามารถประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ านได้ตงั ้ แต่โครงการใหญ่ๆ
ไปจนถึงโครงการเล็กๆ ซึ่งการตระหนักถึงความผิดพลาดและ
ั หาที่
เตรีย มแผนรองรับ ก่ อ นที่จ ะเกิด ขึ้น ย่อ มดีก ว่า การแก้ ป ญ
ปลายเหตุ ที่อาจทาให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่
จาเป็ น
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รายการระหว่างกัน
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกัน

ในปี 2562 ที่ผ่านมานี้ การทารายการระหว่างกันของบริษทั
ได้ผ่ า นการพิจ ารณาสอบทานการท ารายการระหว่ า งกัน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกันจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยได้คานึงถึงผลประโยชน์ ของบริษทั เป็ น
สาคัญ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้ให้ความเห็น เกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญใน
การพิ จ ารณารายการระหว่ า งกัน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น บริ ษ ัท จะให้
ผู้เ ชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้ส อบบัญ ชีของบริษ ัท เป็ นผู้ใ ห้ค วามเห็น
เกี่ยวกับ รายการระหว่างกัน ดัง กล่ าว เพื่อ นาไปใช้ประกอบการ
ตัด สิ น ใจของคณะกรรมการบริษ ัท และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ ่อี าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ จะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าว

รายการขายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกกับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันเป็ น
รายการที่มยี อดขายปริมาณไม่มาก และมีความถี่การเกิดรายการ
ต่ าเนื่องจากเป็ นงานโครงการ ในส่วนรายการให้เช่ าพื้นที่ยงั คงมี
รายการต่อไปตามระยะเวลาที่กาหนดและสาหรับรายการเช่าที่ดนิ
จากกรรมการและผู้ ถื อ หุ้ น มี แ นวโน้ ม ลดลง เนื่ องจากอยู่ ใ น
กระบวนการเจรจาเช่าซือ้ ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างในปี 2563

กรณีท่ีบริษ ัท มีก ารให้เงิน กู้ยืม หรือ กู้ยืม เงิน จากกลุ่ม บริษ ัท
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรวมถึงการเข้าค้าประกันหนี้สนิ หรือ
การใช้ทรัพย์สนิ ที่เป็ นกรรมสิทธิ ์บริษทั ค้าประกันเงินกู้ หรือภาระ
หนี้สนิ อื่นของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษทั เสนอ
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบให้ ค วามเห็ น เกี่ ยวกั บ ความ
สมเหตุสมผลของการทารายการ จานวนเงิน ภาระหนี้ ระยะเวลา
รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าว
ซึ่งจะพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการ
ทารายการและความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการ
เงิน ทัง้ นี้ ให้กรรมการที่มสี ่วนได้เสีย งดออกเสียงและไม่มสี ทิ ธิ
เข้าร่วมการประชุมในวาระนัน้
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คณะกรรมการบริษ ัท ตระหนั ก ถึ ง ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย ทุ ก ฝ่ า ย
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันที่
อาจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ข้ึน ในอนาคตนั น้
คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือ
ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึง การ
ปฏิบตั ิตามข้อ กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการ
เกีย่ วโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั
ย่อ ย รวมทัง้ ปฏิบ ัติต ามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปรายละเอี ย ดรายการระหว่ างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยกับบุคคลและกิ จการที่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่
เกิ ดขึน้
สาหรับปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวโยงกัน โดยได้คดิ ราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับ
บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วโยงกันด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนัน้ ๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ
ตามปกติ ทัง้ นี้มรี ายละเอียด ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายชื่อบริษทั

1. บริษทั พี.เจ.
คอมโพสิต จากัด

ลักษณะ บริษทั ฯ ลักษณะรายการที่
ความ การถือ
สาคัญ
สัมพันธ์ หุ้น (%)
B
- บริษทั ขายสินค้า
ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และ
กรรมการ

2. นายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ

B

-

มูลค่า
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
รายการ
ของรายการ
ระหว่างกัน
0.98
เป็ นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซึ่งราคา
ขายสินค้าเป็ นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั ่วไป โดย
บริษทั ใช้โครงสร้างราคาขาย-ต้นทุน-กาไร
เช่ น เดีย วกับ ที่บ ริษ ัท ผลิต และขายให้ก ับ
ลูกค้ารายอื่นๆ

- บริษทั ให้เช่าพืน้ ที่
กับผูถ้ อื หุน้ และ
กรรมการ

1.57

- บริษทั ย่อยเช่าทีด่ นิ
จากกรรมการและผูถ้ อื
หุน้

1.78

เป็ นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซึ่งค่าเช่า
พื้น ที่เ ป็ น อัต ราที่เ หมาะสมและเทีย บกับ
ราคาค่าเช่าซึ่งไม่ต่ ากว่าราคาจริงที่บริษทั
จ่ายให้ บริษทั อุตสาหกรรมฟองน้ ายืนยง
จากัด
เป็ นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซึ่ง ค่า
เช่ า ที่ดิน เป็ น ราคาที่เ ทีย บเคีย งกับ ราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหาร

B = ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการ

C = บริษทั ย่อย

D = ผูถ้ อื หุน้
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ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิ น
งบการเงิ นรวม
2561
2562

รายการ
งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้1/
กาไรสาหรับปี

(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
ส่วนของบริษทั ใหญ่

(ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิน2/
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
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2,969.91
2,986.46

2,953.07
3,155.52

2,597.06
357.36
38.09
2.999.32
(12.86)
(1.11)
(11.75)

2,472.03
381.30
55.44
3,092.86
62.66
(0.67)
63.33

2,890.60
1,874.51
1,016.09
1,016.09

2,947.04
1,931.49
1,015.56
1,015.56

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

0.83
0.58
4.86
74.05
9.16
39.29
4.89
73.66
39.69

0.76
0.47
4.28
84.16
8.28
43.46
4.71
76.51
51.12

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

12.55
6.87
-0.39
-1.15

16.29
10.43
2.01
6.23

งบการเงิ นรวม
2561
2562

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์3/
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

-0.43
10.01
1.06

2.17
14.36
1.06

(เท่า)
(เท่า)
(ร้อยละ)

1.84
5.26
4
114.05 /

1.90
1.99
46.315/

หมายเหตุ :
1/ คานวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับปี และผลกระทบจากค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ตามทีเ่ ปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25)
2/ อัตราส่วนทางการเงิน คานวณจากสูตรทีร่ ะบุในคู่มอื การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3/ คานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
4/ เงินปนั ผลระหว่างกาล ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
จากกาไรสะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ใหนอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท
เงินปนั ผลประจำปี ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติงดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561
5/ ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที ่ 2/2563 เมือ่ วันที ่ 6 มีนำคม 2563 มีมติจ่ำยเงินปนั ผลจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2562 แก่ผถู้ อื หุน้ ของ
บริษทั ในอัตรำหุน้ ละ 0.07 บำท โดยนำเสนอต่อทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2563 ในวันที ่ 22 เมษำยน 2563 เพือ่ อนุมตั ติ ่อไป

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 81
บริษทั ปญจวั

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนิ นธุรกิ จและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ในปี 2562 บริษัทมีกาลังการผลิตลดลงร้อยละ 1.62 เมื่อเทียบกับปี ก่อนจากการจาหน่ ายเครื่องจักรเก่า บริษทั มี
การใช้กาลังการผลิตลดลงร้อยละ 3.32 เป็ นผลมาจากยอดคาสังซื
่ ้อของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ลดลงจาก
ตลาดทีห่ ดตัว นอกจากนี้คาสังซื
่ อ้ ของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่นทีโ่ รงงานทีเ่ จียงซู ประเทศจีนเพิ่งจะเริม่ ทยอยมียอดขายเชิง
พาณิชย์ในช่วงครึง่ ปี หลัง ส่งผลให้การใช้กาลังการผลิตยังอยู่ในระดับทีต่ ่ากว่าเป้าหมาย ในส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์นม
และนมเปรีย้ ว และงานชิน้ ส่วนพลาสติกของอุตสาหกรรมยานยนต์การใช้กาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่เริม่
ออกเป็ นงานขายเพื่อเชิงพาณิชย์แล้วหลายรายการ
กาลังการผลิ ตและอัตราการใช้กาลังการผลิ ตรวมของบริษทั
ปี 2560
42,080
กาลังการผลิ ตสูงสุด (ตัน)
11.63
ร้อยละอัตราการเติ บโต
21,335
ผลผลิ ตจริง (ตัน)
1.49
ร้อยละอัตราการเติ บโต
51.00
ร้อยละอัตราการใช้กาลังการผลิ ต

หน่ วย : ตัน

ปี 2561
43,459
3.28
18,936
-11.24
44.00

ปี 2562
42,753
-1.62
18,307
-3.32
43.00

ดัชนี ผลผลิ ตอุตสาหกรรมของแต่ละรายผลิ ตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ของบริษทั (ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2559)
ปี 2560
ปี 2561
รายละเอียด
ปี 2562
นมพร้อมดืม่
102.17
112.61
118.32
*น้ำมันเบนซินออกเทน 91 (ไร้สำรตะกัว)่
102.97
95.48
76.02
*น้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สำรตะกัว)่
101.51
102.76
109.56
*น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
104.94
109.99
100.90
ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ พืน้ ฐำน ยกเว้นปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจน
115.50
109.77
111.85
รถยนต์นงั ่ รถบรรทุก รถโดยสำร ฯลฯ
105.35
113.73
107.65
ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* สะท้อนปริมำณกำรใช้ยำนพำหนะ ซึง่ แสดงถึงปริมำณกำรเปลีย่ นถ่ำยน้ำมันเครือ่ งยนต์
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โครงสร้างรายได้และอัตราการเติ บโตในแต่ละปี แบ่งตามกลุ่มผลิ ตภัณฑ์

รายละเอียด

ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่น
ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว
ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ำอุปโภค
บริโภคและน้ ำยำเคมี
ชิน้ ส่วนยำนยนต์
รวมรายได้จากการขาย
รำยได้จำกงำนโครงกำร
รำยได้อ่นื
รายได้รวม

ปี 2560
ร้อยละ
อัตรำกำร
ล้ำนบำท
เติบโต

ปี 2561
ร้อยละ
อัตรำกำร
ล้ำนบำท
เติบโต

1,475.65
337.21
203.03

-0.14 1,607.37
-8.75
357.91
0.80
216.43

8.93
6.14
6.60

673.24
2,689.13
0.00
5.83
2,694.96

-3.97
788.20
-2.20 2,969.91
0.00
6.93
-23.09
9.62
-2.26 2,986.46

17.08
10.44
100.00
65.18
10.82

ปี 2562
ล้านบาท

1,342.09
424.18
190.06

ร้อยละ
อัตรา
การ
เติ บโต

-16.50
18.52
-12.18

996.74
26.46
2,953.07
-0.57
187.42 2,604.47
15.03
56.34
3,155.52
5.66

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายละเอียด
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้จากงานโครงการ
รำยได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

2,417.76
271.37
2,689.13
5.83
2,694.96

89.71
10.07
99.78
0.22
100.00

2,730.70
239.21
2,969.91
6.93
9.62
2,986.46

91.44
8.01
99.45
0.23
0.32
100.00

2,683.17
269.90
2,953.07
187.42
15.03
3,155.52

ร้อยละ

85.03
8.55
93.58
5.94
0.48
100.00

จากการรายงานสภาวะเศรษฐกิจและข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมทีก่ ล่าวมา ในภาพรวมในหลายอุตสาหกรรมมี
ภาวะชะลอตัว อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เห็นได้จากดัชนีอุตสาหกรรมรถยนต์นงั ่ เติบโตลดลงร้อยละ 6.08 เนื่องจาก
ในปี 2562 สภาพเศรษฐกิจในประเทศไม่เติบโตมากนัก แม้บรรดาค่ายรถยนต์จะมีการจัดโปรโมชันทางการขาย
่
หรือการ
้
เปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ แต่ระดับของอุปทานความต้องการรถยนต์ในประเทศก็ยงั ไม่เติบโตตามเปาหมายที่คาดการณ์ไว้
อย่างไรก็ตาม บริษทั มียอดขายในกลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์เติบโตร้อยละ 26.46 โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเติบโตมาจากส่วนงาน
พ่นสีเนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ออกขายเชิงพาณิชย์หลายรายการ
อุตสำหกรรมน้ ำมันหล่อลื่นอัตรำกำรเติบโตชะลอลงเนื่องจำกควำมต้องกำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่น หดตัวลง
จำกปจั จัยทำงเศรษฐกิจในประเทศทำให้ยอดขำยบรรจุภณ
ั ฑ์น้ำมันหล่อลื่นลดลงจำกปี ก่อนร้อยละ 16.50
อุตสำหกรรมนมพร้อมดื่มซึง่ ประกอบไปด้วยตลำดนมสดสเตอริไลส์และนมพร้อมดื่มประเภทอื่นๆ ได้แก่ นมถัว่
เหลือง น้ ำนมข้ำ วโพด น้ ำนมข้ำ วกล้อง เป็ น ต้น ดัชนี ผลผลิต อุตสำหกรรมนมพร้อมดื่ม เพิ่ม ขึ้น ร้อยละ 5.71 ในขณะที่
ยอดขำยของบริษทั เติบโตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.52 เนื่องจำกมีผลิตภัณฑ์ใหม่บำงรำยกำรทีอ่ อกขำยเชิงพำณิชย์ตงั ้ แต่ในช่วงต้น
ปี
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อุตสำหกรรมผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ พืน้ ฐำน ยกเว้นปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจนเติบโตเล็กน้อยเพียง 1.89 โดยได้รบั
ผลกระทบจำกกำรรณรงค์ยกเลิกใช้เคมีภัณฑ์ท่มี ีส่วนผสมของสำรพำรำควอต ทำให้ยอดขำยของบริษัทในส่วนกลุ่ม
อุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับสินค้ำอุปโภคบริโภคและน้ำยำเคมี บริษทั มีกำรเติบโตของยอดขำยลดลงร้อยละ 12.18
ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
ในปี 2562 รำคำเม็ดพลำสติกเกรด HDPE ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักของบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกโดยเฉลีย่ ต่ ำกว่ำปี 2561
เป็ นผลมำจำกรำคำน้ำมันดิบในตลำดโลกโดยเฉลีย่ ต่ำลงจำกปี ก่อน เกิดจำกจำกอุปทำนควำมต้องกำรน้ ำมันของตลำดโลกที่
ลดลงตำมกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจตัง้ แต่ช่วงต้นปี ทผ่ี ่ำนมำ จำกปจั จัยทำงเศรษฐกิจ เช่น มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่
บทสรุปยังไม่แน่นอนของประเทศเศรษฐกิจหลัก ปญั หำทำงกำรเมืองระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับอิหร่ำน รวมถึงภำวะสงครำม
ในซีเรีย ประกอบกับกำรเพิม่ ขึน้ ของปริมำณน้ ำมันคงคลังของกลุ่ม OECD เช่น สหรัฐอเมริกำ และแคนนำดำ ยังส่งผลให้
รำคำน้ำมันปรับลดลงอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงไรก็ตำมในช่วงครึง่ ปี หลังค่ำเงินบำทเคลื่อนไหวแข็งค่ำขึน้ อย่ำงต่อเนื่องแม้จะมีกำร
ประกำศปรับลดอัตรำดอกเบีย้ ส่งผลให้รำคำวัตถุดบิ ในช่วงปลำยปี เริม่ ลดต่ ำลง แม้ว่ำรำคำขำยสินค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรม
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกจะสำมำรถปรับรำคำขึน้ ลงตำมรำคำวัตถุดบิ ได้ อย่ำงไรก็ตำมบริษทั ได้มกี ำรพิจำรณำรำคำเม็ดพลำสติก
ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศเป็ นระยะๆและมีกำรพิจำรณำเข้ำทำสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อบรรเทำ
ผลกระทบของควำมผันผวนของค่ำเงิน ทัง้ นี้ ลูกค้ำของบริษทั ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โดยส่วนใหญ่จะมีกำรปรับรำคำ
วัตถุดบิ โดยอ้ำงอิงรำคำทีป่ ระกำศของสภำอุตสำหกรรมฯ ทำให้สำมำรถลดควำมเสีย่ งของควำมผันผวนของต้นทุนวัตถุดบิ
ซึง่ เป็ นต้นทุนหลักได้
ตำมทีก่ ล่ำวมำ ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีกำไรสุทธิรวมเท่ำกับ
63.33 ล้ำนบำทเพิม่ ขึน้ 75.08 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจำกรำยได้รวมเพิม่ ขึน้ 169.06 ล้ำนบำท คิดเป็ นร้อยละ
5.66 โดยบริษัทได้รบั รู้รำยได้จำกงำนโครงกำรมูลค่ำ 187.42 ล้ำนบำทตำมอัตรำส่วนควำมสำเร็จของงำนในระหว่ำงปี
ในขณะที่ยอดขำยหลักจำกกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกลดลงเล็กน้ อย เนื่องจำกยอดขำยกลุ่มอุตสำหกรรมบรรจุภัณฑ์
น้ ำมันหล่อลื่นหดตัว อย่ำงไรก็ตำมยอดขำยของลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมชิน้ ส่วนยำนยนต์ โรงพ่นสี รวมถึงทูลลิง่ และบรรจุ
ภัณฑ์นมและนมเปรีย้ วเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ใหม่มงี ำนขำยเชิงพำณิชย์แล้วในระหว่ำงปี อัตรำกำไรขัน้ ต้น
รวม เท่ำกับร้อยละ 16.29 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนที่รอ้ ยละ 12.55 เนื่องจำกบริษทั มีกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิตของงำนขำยเชิง
พำณิชย์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ดขี น้ึ ทำให้กระบวนกำรผลิตมีประสิทธิภำพมำกขึน้ และลดควำมสูญเสียได้ในหลำยๆ ด้ำน
อัตรำกำไรสุทธิรวมเท่ำกับร้อยละ 2.01 เพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อนอัตรำขำดทุนสุทธิรวมทีร่ อ้ ยละ 0.39 เนื่องจำกอัตรำกำไรขัน้ ต้นดี
ขึน้ จำกปี ก่อน ทัง้ นี้ในระหว่ำงปี บริษทั รับรูผ้ ลประโยชน์พนักงำนจำกกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน ในไตรมำส 2
เป็ นค่ำใช้จ่ำยเพิม่ ขึน้ ในงวดเป็ นจำนวน 11.47 ล้ำนบำท อีกทัง้ ในไตรมำส 3 ยังมีผลขำดทุนชัวครำวในช่
่
วงต้นของงำนขำย
เชิงพำณิชย์ในส่วนของโรงงำนที่เจียงซู ในส่วนภำพรวมสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรรวมต่อยอดขำยทรงตัว
ในขณะทีต่ ้นทุนทำงกำรเงินเพิม่ ขึน้ จำกกำรกู้ยมื มำลงทุนโครงกำรใหม่ ได้แก่ ส่วนงำนโรงพ่นสีเป็ นบูธขนำดกลำง อำคำร
คลังสินค้ำ และ โรงงำนทีเ่ มืองเจียงซู
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ทีม่ า : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 56.45 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.95 เมื่อเทียบกับปี ก่อนซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ สุทธิ 100.11 ล้าน
บาทเนื่องจากมีการลงทุนขยายส่วนงานโรงพ่นสีเป็ นบูธขนาดกลางเพื่อรองรับคาสังซื
่ ้อของลูกค้าใหม่ท่ีเริม่ มีงานขายเชิง
พาณิชย์ในช่วงปลายปี แล้ว และมีการสร้างอาคารและคลังสินค้าที่สาขาชลบุรเี พื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและลด
ค่าใช้จ่ายค่าเช่าได้บางส่วน นอกจากนี้บริษทั ได้ซอ้ื เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหรับสาขาใหม่ทเ่ี มืองเจียงซูประเทศจีน ในขณะ
ทีส่ นิ ทรัพย์หมุนเวียนลดลงจานวน 47.77 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็ นการลดลงของรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดเพื่อ
นาไปจ่ายเงินปนั ผลระหว่างปี เป็ นจานวน 45.95 ล้านบาท
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุนบริษทั
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 56.98 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 3.04 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนทีเ่ พิ่มขึน้ อัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อทุนรวม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 อยู่ท่ี 1.90 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 อยู่ท่ี 1.84 เท่า
ั ยเชิงบวกในยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของลูกค้าทัง้ กลุ่ม
ทัง้ นี้ ในปี 2563 แม้ผลประกอบการจะมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จากปจจั
ชิน้ ส่วนยานยนต์ และโรงพ่นสี กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมพาสเจอไรซ์ ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนเนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่เริม่ มีงานขาย
่
เชิงพาณิชย์ ฝายบริหารของบริษทั ยังคานึงถึงแผนดูแลและจัดการสภาพคล่องบนสภาวะเศรษฐกิจชะละตัวจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยรวมถึงการติดตามแผนคาสังซื
่ อ้ ของลูกค้าอย่างใกล้ชดิ เพื่อปรับแผนการผลิต
ได้ทนั ท่วงทีเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต จัดลาดับความสาคัญของการใช้เงินลงทุนและรายจ่าย การพิจารณาสารองกระแส
เงินสดเพื่อให้มสี ภาพคล่องเพื่อให้สามารถดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าแผนกลยุทธ์ของบริษทั ทีว่ างแผน
ไว้บรรลุเป้าหมาย
ภาระผูกพันด้านหนี้ สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ และกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระข้อผูกพัน

รวม

ภำระผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำดำเนินกำร
ภำระผูกพันด้ำนกำรซือ้ สินทรัพย์
ภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ อื่นๆ – ภำระค้ำประกัน
รวม

120.42
1.33
106.45
228.20

กาหนดระยะเวลาการชาระ
ไม่เกิ น มากกว่า มากกว่า มากกว่า 5
1 ปี
1-3 ปี
3-5 ปี
ปี
28.11
54.31
28.81
9.19
1.33
106.45
135.89
54.31
28.81
9.19

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานในอนาคต
1

จำกกำรรำยงำนคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ซึง่ คำดไว้ว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะ
ขยำยตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 โดยมีปจั จัยสนับสนุนจำกกำรปรับตัวดีขน้ึ ของอุปสงค์ภำยในประเทศ อัตรำเงินเฟ้อและและอัตรำ
ดอกเบีย้ ทีย่ งั มีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ต่ำ รวมถึงมำตรกำรของภำครัฐในกำรดูแลรำยได้ เช่นบัตรสวัสดิกำรรัฐ กำรพักชำระหนี้
กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ เป็ นต้น และสนับสนุนกำรใช้จ่ำยทีย่ งั มีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรใช้จ่ำยภำคครัวเรือนขยำยตัวขึน้
เป็ นทีน่ ่ำพอใจ กำรพัฒนำพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก และกำรออกมำตรกำรเงินกำรคลังเพื่อสนับสนุ นกำรลงทุนใน
ประเทศ
2

ยอดผลิตรถในปี 2563 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีปริมำณ 20.50 แสนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.50 เมื่อเทียบกับปี 2561
โดยแบ่งเป็ นกำรผลิตเพื่อกำรจำหน่ ำยในประเทศประมำณ ร้อยละ 40-45 และเป็ นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกประมำณร้อยละ
55-602 และแนวโน้มรำคำน้ำมันทีล่ ดลง เหล่ำนี้เป็ นปจั จัยเชิงบวกต่อบริษทั
-----------------------------------------------1
2

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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อย่ำงไรก็ดี มีปจั จัยลบจำกภำวะโรคระบำดไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี ทส่ี ่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทย
ในหลำยภำคส่วนตำมทีไ่ ด้กล่ำวถึงในปจั จัยควำมเสีย่ ง ส่งผลให้กำรอุปโภคบริโภคโดยรวมซบเซำ อีกทัง้ ยังส่งผลให้ค่ำเงิน
บำทมีควำมผันผวนจำกนโยบำยดอกเบีย้ ของทัง้ ในไทยและในต่ำงประเทศ
ดังนัน้ แผนกำรดำเนินงำนในปี 2563 ฝำ่ ยบริหำรยังคงคำนึงถึงจำกผลกระทบจำกปจั จัยภำยนอก โดยเฉพำะอย่ำง
ยิง่ ผลกระทบจำกกำรระบำดของไวรัสโควิด-19 ต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่อ
อุตสำหกรรมยำนยนต์และบรรจุภณ
ั ฑ์น้ำมันหล่อลื่นหลังจำกนโยบำยกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงำน
ไฟฟ้ำ ภำวะภัยแล้ง อุทกภัยและภัยธรรมชำติทม่ี ผี ลต่อยอดขำยบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มเคมีเกษตร และผลกระทบต่อกำรดำเนิน
นโยบำยด้ำนกำรค้ำต่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่ มีแนวโน้มกำรใช้นโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และ
ด้ำนแรงงำน รวมถึงเสถียรภำพของกลุ่มยูโรโซนทีใ่ นหลำยๆ ประเทศเริม่ มีแนวคิดออกจำกกลุ่ม ซึง่ มีทงั ้ ปจั จัยเชิงบวกและ
เชิงลบต่ออุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และชิน้ ส่วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ ต้นทุนของรำคำเม็ดพลำสติกและควำม
ผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั ได้พจิ ำรณำถึงแผนฉุ กเฉินเพื่อรองรับสถำนกำรณ์ทไ่ี ม่ปกติ จำก
กำรระบำดของไวรัสโควิด-19นี้ รวมถึงกำรลดกำรลงทุนทีไ่ ม่จำเป็ นและกำรควบคุมรำยจ่ำย ลดต้นทุนกำรผลิต กำรพิจำรณำ
สำรองกระแสเงินสดเพื่อให้มสี ภำพคล่องเพื่อให้สำมำรถดำเนินกิจกำรอย่ำงต่อเนื่องได้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำแผนกลยุทธ์ของ
บริษทั ทีว่ ำงแผนไว้บรรลุเป้ำหมำย โดยใช้หลักควำมระมัดระวังและสังเกตเหตุกำรณ์และปจั จัยภำยนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผล
กำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มกี ารจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนิ น งานของบริษ ัท ประจ าปี 2562 ซึ่ ง ได้จ ัด ท าขึ้น ตามหลัก การบัญ ชีท่ี ร ับ รองทัว่ ไปของประเทศไทยที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนในการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
โดยสม่ าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีหน้ าที่ในการควบคุม ดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุม ภายในที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและเหมาะสม เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้อ ย่างสมเหตุสมผลว่า การบัน ทึก ข้อ มูลทางบัญ ชีม ีความถูก ต้อ ง
ครบถ้วนและเพียงพอสาหรับการดูแลทรัพย์สนิ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทาหน้ าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้ปราก ฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี น้ีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั
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(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และงบกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุ ปนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ ง เป็ นไปตามข้อก าหนดเหล่ า นี้ ข้า พเจ้า เชื่ อว่า หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ ข ้า พเจ้า ได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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-2เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้
นาเรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
รายได้จากการขายสิ นค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จหลักในการผลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์ และชิ้ นส่ วน
พลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม และรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามัน และอุตสาหกรรมรถยนต์ โดย
รายได้เป็ นเกณฑ์ช้ ี วดั ความสามารถในการดาเนิ นงานที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากการเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงของรายได้จะส่ งผลกระทบต่อตัวเลขกาไรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ
และการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ ยวกับมูลค่าและความถูกต้องครบถ้วน
ของการรับรู้รายได้จากการขายสิ นค้า
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยการ
 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลื อกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิ บตั ิ ตามการ
ควบคุมที่บริ ษทั ออกแบบไว้ และให้ความสาคัญในการทดสอบเป็ นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาหรับ
การควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น
 สุ่ มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรั บรู้ รายได้ว่าเป็ นไปตามเงื่ อนไขการขาย และ
สอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั
 สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่างปี และช่ วงใกล้สิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
 ตรวจสอบการตัดยอดรายได้จากการขายทั้งช่วงก่อนและหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
 สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูล อื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้า พเจ้า ต่ องบการเงิ นไม่ ครอบคลุ ม ถึ ง ข้อมูล อื่ นและข้า พเจ้าไม่ ไ ด้ให้ค วาม
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
*****/3
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-3ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิ น
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ มบริ ษทั และ
บริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญเมื่ อคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุ สมผลว่ารายการที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
*****/4
 ระบุ และประเมิ นความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญใน
งบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงาน
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-4ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ
ซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
 ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผู้บริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ นการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูล ว่า งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับ หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ เหมาะสมอย่างเพีย งพอเกี่ ย วกับ ข้อมูลทางการเงิ นของ
กิ จการภายในกลุ่ มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า
รั บผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
*****/5
ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี หน้า ที่ใ นการกากับ ดู แลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
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-5ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผู้ส อบบัญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสอบบัญ ชี แ ละการน าเสนอรายงานฉบับ นี้ คื อ นายสุ ว ัฒ น์
มณี กนกสกุล

(นายสุ วฒั น์ มณี กนกสกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
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-6บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

27,912,092.81

134,920,969.72

7,275,085.37

72,822,523.03

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

4

-

-

8,993,010.00

-

4 ,6

676,399,807.64

704,406,726.97

675,684,887.31

667,327,846.26

7

316,731,595.94

280,097,969.12

262,832,081.91

243,264,038.58

16

72,049,632.65

-

72,049,632.65

-

-

32,912,000.70

-

32,912,000.70

38,847,769.25

27,377,824.34

17,359,872.95

11,813,783.22

1,131,940,898.29

1,179,715,490.85

1,044,194,570.19

1,028,140,191.79

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระงานโครงการ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์งานโครงการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

4

-

-

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

-

-

357,094,758.51

293,786,528.25

ที่ดิน 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

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

6,700,184.41

3,510,570.31

7,239,244.92

4,075,962.47

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13

79,093,143.77

79,999,185.65

59,838,839.56

63,854,371.26

1,815,101,573.38

1,710,882,790.74

1,868,577,008.96

1,753,179,608.83

2,947,042,471.67

2,890,598,281.59

2,912,771,579.15

2,781,319,800.62

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

9,685,440.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-7บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

14

864,677,285.36

642,442,163.29

741,341,673.35

547,975,226.71

4,15

448,162,578.64

602,538,473.07

552,301,356.91

641,528,375.30

- เงินกูย้ มื ระยะยาว

18

161,300,722.85

143,002,346.50

151,073,999.95

129,919,202.54

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

19

2,919,210.26

2,828,010.39

2,919,210.26

2,828,010.39

1,805,390.20

341,886.80

-

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้างานโครงการ

16

-

31,026,485.57

-

31,026,485.57

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17

5,267,871.05

3,075,091.70

3,792,016.15

1,962,329.04

1,484,133,058.36

1,425,254,457.32

1,451,428,256.62

1,355,239,629.55

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

18

380,229,499.66

390,862,956.31

360,958,236.12

380,696,000.11

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

19

4,614,265.92

4,653,809.35

4,614,265.92

4,653,809.35

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

62,494,355.00

53,731,150.68

58,451,857.00

50,359,685.08

15,000.00

5,000.00

15,000.00

5,000.00

447,353,120.58

449,252,916.34

424,039,359.04

435,714,494.54

1,931,486,178.94

1,874,507,373.66

1,875,467,615.66

1,790,954,124.09

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-8บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2561

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 574,080,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

287,040,000.00

287,040,000.00

287,040,000.00

287,040,000.00

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

393,787,647.50

371,453,964.33

390,553,034.02

343,766,634.34

-

-

(7,121,040.28)

(7,272,927.56)

3,086,493.16

3,086,493.16

-

-

(35,189,817.68)

(12,321,519.31)

-

-

1,015,556,292.73

1,016,090,907.93

ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 574,079,945 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

21

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน

10

ส่ วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้

-

-

1,037,303,963.49

990,365,676.53

-

-

1,015,556,292.73

1,016,090,907.93

1,037,303,963.49

990,365,676.53

2,947,042,471.67

2,890,598,281.59

2,912,771,579.15

2,781,319,800.62

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-9บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
4, 28, 31
รายได้จากงานโครงการ
28, 31
รายได้เงินปันผล
22
รายได้อื่น
4, 31
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
4
ต้นทุนจากงานโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
4
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
25, 30
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิ จากภาษี
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
27
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

2562

2561

2,953,068,383.45
187,416,916.12
15,038,757.01
3,155,524,056.58

2,969,907,024.15
6,931,385.13
9,625,032.67
2,986,463,441.95

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,718,759,501.10
187,416,916.12
90,577,350.00
15,737,074.34
3,012,490,841.56

2,774,809,868.77
6,931,385.13
43,073,179.00
13,076,100.59
2,837,890,533.49

2,472,031,983.36 2,597,056,735.87 2,392,318,476.16
184,084,094.05
6,806,355.18
184,084,094.05
103,613,912.58
109,248,069.57
97,503,958.61
277,688,453.15
248,115,354.81
210,440,187.29
55,444,699.65
38,094,638.09
44,036,165.70
3,092,863,142.79 2,999,321,153.52 2,928,382,881.81
62,660,913.79
(12,857,711.57)
84,107,959.75
(667,865.73)
(1,112,683.33)
(2,671,673.67)
63,328,779.52
(11,745,028.24)
86,779,633.42

2,471,361,002.48
6,806,355.18
104,398,273.13
199,942,067.86
34,099,340.85
2,816,607,039.50
21,283,493.99
(2,188,957.27)
23,472,451.26

-

-

151,887.28

122,032.53

(22,868,298.37)

(10,900,850.71)

-

-

4,953,869.25
(17,914,429.12)
45,414,350.40

(10,900,850.71)
(22,645,878.95)

5,933,081.86
6,084,969.14
92,864,602.56

122,032.53
23,594,483.79

0.11
574,080,000

(0.02)
574,080,000

0.15
574,080,000

0.04
574,080,000

0.08
574,080,000

(0.04)
574,080,000

0.16
574,080,000

0.04
574,080,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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22

22

287,039,972.50

-

-

-

287,039,972.50

-

-

287,039,972.50

338,128,000.00

-

-

-

338,128,000.00

-

-

338,128,000.00

มูลค่าหุ ้น

และชาระแล้ว

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

ผลขาดทุนจากการประมาณตามหลัก

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

หมายเหตุ

ส่ วนเกิน

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก

28,703,997.25

-

-

-

28,703,997.25

-

-

28,703,997.25

กฎหมาย

สารองตาม

393,787,647.50

4,953,869.25

63,328,779.52

(45,948,965.60)

371,453,964.33

(11,745,028.24)

(10,821.00)

383,209,813.57

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

จากการแปลงค่า

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

3,086,493.16

-

-

-

3,086,493.16

-

-

3,086,493.16

(35,189,817.68)

-

(22,868,298.37)

-

(12,321,519.31)

(10,900,850.71)

-

(1,420,668.60)

การควบคุมเดียวกัน หน่วยงานในต่างประเทศ

การรวมธุรกิจภายใต้

ส่ วนต่ากว่าทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่

งบการเงินรวม

บาท

- 10 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1,015,556,292.73

4,953,869.25

40,460,481.15

(45,948,965.60)

1,016,090,907.93

(22,645,878.95)

(10,821.00)

1,038,747,607.88

บริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุ ้นของ

รวมส่ วนของ

-

-

-

-

-

-

-

-

อานาจควบคุม

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี

ส่ วนที่เป็ นของ

1,015,556,292.73

4,953,869.25

40,460,481.15

(45,948,965.60)

1,016,090,907.93

(22,645,878.95)

(10,821.00)

1,038,747,607.88

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่ วนของ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

287,039,972.50

-

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

-

22

287,039,972.50

-

287,039,972.50

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

หมายเหตุ

และชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

338,128,000.00

-

-

-

338,128,000.00

-

338,128,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

บาท

28,703,997.25

-

-

-

28,703,997.25

-

28,703,997.25

สารองตามกฎหมาย

390,553,034.02

5,933,081.86

86,779,633.42

(45,926,315.60)

343,766,634.34

23,472,451.26

320,294,183.08

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 11 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(7,121,040.28)

-

151,887.28

-

(7,272,927.56)

122,032.53

(7,394,960.09)

กลุ่มกิจการเดียวกัน

ซื้อสิ นทรัพย์

ผลต่างจากการ

1,037,303,963.49

5,933,081.86

86,931,520.70

(45,926,315.60)

990,365,676.53

23,594,483.79

966,771,192.74

รวม

- 12 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท
งบการเงินรวม
2562

2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
63,328,779.52
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
(5,844,594.66)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
(229,764.44)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
189,917,843.29
ค่าแม่พิมพ์ตดั จ่าย
17,898,965.75
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
251,014.04
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
1,140,579.55
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1,531,099.98
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
717,818.83
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
18,892,867.00
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยจ่าย
55,444,699.65
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(667,865.73)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
342,381,442.78
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
33,588,856.79
สิ นค้าคงเหลือ
(36,403,862.38)
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระงานโครงการ
(72,049,632.65)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์งานโครงการ
32,912,000.70
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(10,526,628.27)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(38,738,892.67)
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(159,477,844.79)
เงินรับล่วงหน้างานโครงการ
(31,026,485.57)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
2,192,779.38
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
10,000.00

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(11,745,028.24)

86,779,633.42

23,472,451.26

6,032,139.31
(578,122.83)
178,830,507.66
15,361,603.21
3,254,677.79
895,542.66
20,472,189.43
8,045,231.00
38,094,638.09
(1,112,683.33)

(5,887,344.71)
(697,456.16)
158,577,546.71
17,441,503.50
943,444.04
1,081,148.01
2,400,806.09
16,280,357.00
(90,577,350.00)
44,036,165.70
(2,671,673.67)

6,032,139.31
(224,131.85)
153,382,705.26
15,361,603.21
179,288.27
895,542.66
477,615.34
7,645,976.00
(43,073,179.00)
34,099,340.85
(2,188,957.27)

257,550,694.75

227,706,779.93

196,060,394.04

(165,592,117.14)
(26,693,360.89)
(32,912,000.70)
(11,146,674.00)
(29,245,482.80)

62,777,902.39
(18,870,587.17)
(72,049,632.65)
32,912,000.70
(3,671,416.52)
(35,171,940.60)

(179,893,883.98)
(35,039,667.50)
(32,912,000.70)
1,550,915.86
(28,860,610.76)

146,353,762.38
31,026,485.57
(638,417.15)
(15,000.00)

(93,402,141.05)
(31,026,485.57)
1,829,687.11
10,000.00

160,859,716.70
31,026,485.57
(1,205,070.96)
(15,000.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 13 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
บาท

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินได้สุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับปันผล
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวให้กบั สถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซื้อสิ นทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยงั ไม่จ่ายชาระคืน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนี้อื่นเพิม่ ขึ้นจากเงินปันผลที่ยงั ไม่ได้รับ
จาหน่ายสิ นทรัพย์แต่ยงั ไม่ได้รับเงิน

งบการเงินรวม
2562
2561
62,861,733.32
168,687,890.02
(5,568,902.81)
(1,178,770.00)
(1,608,452.21)
(4,051,572.32)
55,684,378.30
163,457,547.70

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
71,044,166.57
111,571,278.27
(3,772,876.00)
(1,178,770.00)
(1,874,673.21)
(2,023,280.08)
65,396,617.36
108,369,228.19

3,065,699.62
(272,712,029.38)
(1,294,650.00)
(3,302,654.28)
(274,243,634.04)

7,446,030.57
(235,887,818.79)
(35,049,078.75)
(618,510.00)
(264,109,376.97)

(63,308,230.26)
35,391,150.00
1,321,956.01
(202,727,400.98)
(1,294,650.00)
(3,222,056.00)
(233,839,231.23)

(64,756,979.95)
9,754,380.00
43,073,179.00
7,446,030.57
(132,463,579.53)
(23,040,618.80)
(618,510.00)
(160,606,098.71)

222,235,122.07
151,665,285.96
(144,000,366.26)
(45,948,965.60)
(2,951,986.55)
(55,444,699.65)
125,554,389.97
(14,004,011.14)
(107,008,876.91)
134,920,969.72
27,912,092.81

278,858,187.54
92,111,564.64
(198,135,783.26)
(10,821.00)
(2,876,394.85)
(37,401,976.09)
132,544,776.98
(7,727,463.73)
24,165,483.98
110,755,485.74
134,920,969.72

193,366,446.64
132,000,000.00
(130,582,966.58)
(45,926,315.60)
(2,951,986.55)
(43,010,001.70)
102,895,176.21
(65,547,437.66)
72,822,523.03
7,275,085.37

234,350,250.96
(1,000,000.00)
86,443,124.64
(182,041,122.94)
(2,876,394.85)
(33,453,590.85)
101,422,266.96
49,185,396.44
23,637,126.59
72,822,523.03

23,040,618.80
(5,113,593.52)
3,003,642.99
-

28,530,160.50
(3,621,505.85)
6,581,249.69
-

23,040,618.80
(4,186,765.82)
3,003,642.99
55,186,200.00
11,646,011.94

17,471,758.88
(2,883,203.29)
6,581,249.69
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 14 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ข้อมูลทัว่ ไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2530
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2554
บริ ษทั มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน กรุ งเทพมหำนคร
10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีสำนักงำนสำขำซึ่ งเปิ ดดำเนินกำรและตั้ง
เป็ นโรงงำนผลิตสิ นค้ำ ดังต่อไปนี้
ลำดับ
สำขำ
ที่ต้ งั โรงงำนและสถำนประกอบกำร
1
สมุทรสำคร เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสำคร 74000
2
กรุ งเทพ
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบำงบอน เขตบำงบอน
กรุ งเทพมหำนคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
20110
(ข) ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษ ัท ประกอบธุ รกิ จหลัก เป็ นผูผ้ ลิ ตและจ ำหน่ ำ ยบรรจุ ภ ัณฑ์ ส ำหรั บ สิ น ค้ำ อุ ปโภคและ
บริ โภค สำรเคมีกำรเกษตร ชิ้นส่ วนยำนยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งเทียมจำกพลำสติก
(ค) เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2555 บริ ษทั ได้รับอนุญำตให้นำหุ ้นสำมัญของบริ ษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) (mai) โดยบริ ษทั มีกำหนดวันซื้ อขำยครั้งแรกในวันที่ 28
กุมภำพันธ์ 2555
2. หลักเกณฑ์กำรทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ ได้รวมงบกำรเงินของบริ ษทั ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย และ
กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญ ดังนี้
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด

บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติก จำกัด

อัตรำส่วนของกำรถือหุ น้
(ร้อยละของจำนวนหุ น้ จดทะเบียน)
2562
2561

ประเภทกิจกำร

ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
จำหน่ำยฝำและเม็ดพลำสติก
บริ กำรตรวจสอบจำนวน/
มำตรฐำนสิ นค้ำทุกชนิดและ
ตรวจสอบเครื่ องมือชัง่ ตวงวัด
ทุกประเภท
ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก
ผลิตและจำหน่ำย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก

กรุ งเทพมหำนคร

99.98%

99.98%

กรุ งเทพมหำนคร
สมุทรสำคร

99.97%
99.99%

99.97%
99.99%

เทียนจิน
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน)
เจียงซู
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน)

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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- 15 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ข) บริ ษทั นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญมำ
รวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มำ (วันที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยและ
กิ จกำรที่ มีกำรควบคุ มร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนัยสำคัญ) จนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดกำรควบคุ ม
บริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิพลอย่ำงมีนยั สำคัญนั้น
(ค) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญได้จดั ทำขึ้น
โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
(ง)

สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็ นรำยกำร
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(จ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยและกิ จกำรที่ มีกำรควบคุ มร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมี
นัยสำคัญ รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว

3. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ทำขึ้น
ตำมแบบกำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงินสำหรับบริ ษทั มหำชนจำกัด ที่กำหนดโดยประกำศ
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ำ งปี บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตี ควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือ
ปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำ
เท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและ
อธิ บำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ นดังกล่ ำวมำถื อปฏิ บตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่ำงปี สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ ใหม่และฉบับปรับปรุ งจำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สำหรับงบกำรเงิ นที่มี รอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่ ม ในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิ
ทำงกำรบัญชี และกำรให้แนวปฏิ บตั ิทำงบัญชี กบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ งมีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วย มำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกลุ่ ม ดัง กล่ ำ วข้ำ งต้น กำหนดหลัก กำรเกี่ ย วกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูล ค่ ำ
เครื่ องมือทำงกำรเงิ นด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิจของกิจกำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุน
ด้ำนเครดิ ตที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ น และหลักกำรเกี่ ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยงรวมถึ งกำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน มำตรฐำนเหล่ำนี้ จะนำมำแทนมำตรฐำนและกำร
ตีควำมมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินเมื่อมีผลบังคับใช้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สั ญญาเช่ า
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ นี้ ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำ
เช่ ำ และกำรตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู้
รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู้ ช่ำ
รับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน
เว้นแต่ สิ น ทรั พ ย์อ้ำ งอิ ง นั้นมี มู ล ค่ ำ ต่ ำ กำรบัญชี ส ำหรั บ ผูใ้ ห้เช่ ำ ไม่ มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงอย่ำ งมี
สำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำ
เช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกันกับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
ปัจจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบ
กำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
3.4 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู้เมื่อได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อ
มีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่ได้
ส่ งมอบหลังจำกหักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
รำยได้จำกงำนโครงกำร
รำยได้ของงำนโครงกำรอ้ำงอิงกับขั้นควำมสำเร็ จของงำนโดยวัดจำกอัตรำส่ วนจำกต้นทุนกำร
ก่อสร้ำงที่ทำเสร็ จจนถึงปั จจุบนั เทียบกับประมำณกำรต้นทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งหมดคูณกับรำยได้รวมทั้ง
โครงกำรตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรบริ กำร
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรอื่นๆ รับรู้เมื่อได้ให้บริ กำรตำมสัญญำหรื อออกใบแจ้งหนี้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นเงินได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
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3.5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท ซึ่ ง
มีอำยุครบกำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรื อน้อยกว่ำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
3.6 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงในรำคำทุนตำมใบแจ้งหนี้หกั ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ำมี)
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงตำมมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั บันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุลูกหนี้
3.7 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
มูล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรดำเนิ นธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย
ต้นทุนสิ นค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้ำอยู่
ในสถำนที่และสภำพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ำรวมกำรปันส่ วนของค่ำโสหุย้
กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
ต้นทุ นในกำรซื้ อ ประกอบด้วย รำคำซื้ อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ ยวข้องกับกำรซื้ อสิ นค้ำนั้น เช่ น
อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ ง และต้นทุนอื่นๆซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่ งสิ นค้ำ และหักด้วยส่ วนลด
กำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้อสิ นค้ำ
บริ ษทั ตั้งค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำลดลงสำหรับสิ นค้ำที่เสื่ อมคุณภำพ เสี ยหำย ล้ำสมัย และค้ำงนำน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็ นค่ำจ้ำงผลิตแม่พิมพ์ที่บริ ษทั ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก โดยบริ ษทั และลูกค้ำเป็ น
ผูร้ ่ วมกันออกแบบแม่พิมพ์บริ ษทั จะโอนต้นทุนแม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขำยเมื่อมีกำรส่ งมอบแม่พิมพ์
ให้แก่ลูกค้ำแล้ว
3.8 ค่ำแม่พิมพ์รอตัดจ่ำย
เป็ นค่ำแม่พิมพ์เพื่อผลิตสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ่ำยค่ำแม่พิมพ์และภำยหลังเรี ยกเก็บ
เงินจำกลูกค้ำโดยคำนวณตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำรำยนั้นๆ บริ ษทั จะทำกำรตัดจ่ำยค่ำ
แม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขำยสิ นค้ำตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำได้ บนพื้นฐำนกำรประมำณกำร
จำนวนครั้งที่แม่พิมพ์จะสำมำรถผลิตชิ้นงำนตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมที่ตกลงไว้ระหว่ำงกัน

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 107

- 19 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3.9 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมำยถึงกิจกำรที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนินงำน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ ง บริ ษทั ได้รวมงบกำรเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อำนำจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำ
เผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
3.10 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผือ่ จำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำร และอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ จำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กำรรับรู ้มูลค่ำเริ่ มแรก
รำคำทุ นของที่ ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยรำคำซื้ อรวมภำษีนำเข้ำ ภำษีซ้ื อที่เรี ยกคืน
ไม่ได้ และต้นทุ นทำงตรงอื่ นๆที่เกี่ ยวกับกำรจัดหำทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภำพพร้ อมที่จะ
ใช้ได้ตำมประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนกำรเตรี ยมสถำนที่ ต้นทุนกำรขนส่ งเริ่ มแรกและกำรเก็บรักษำ ต้นทุน
กำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนี ยมวิชำชี พ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรรื้ อหรื อขนไปทิ้ง และกำรบูรณะสถำนที่
ภำยหลังกำรเลิกใช้สินทรัพย์ ) ส่ วนลดกำรค้ำต่ำงๆ และภำษีที่จะได้รับคืนต้องนำมำหักจำกรำคำซื้อ
มูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำนของเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์โรงงำนบำงส่ วน โดยกำหนดมูลค่ำคงเหลือที่อตั รำร้อยละ 10 ของรำคำทุนเริ่ มแรกที่ได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำ เสื่ อมรำคำคำนวณจำกรำคำทุ นหักมูลค่ ำคงเหลื อ โดยวิธี เส้ นตรงตำมเกณฑ์อำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ
ณ วันที่เลิกใช้งำนของสิ นทรัพย์แสดงไว้ดงั นี้
มูลค่ำคงเหลือ ณ
จำนวนปี
วันที่เลิกใช้งำน
อำคำร
20, 30
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
5, 10
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
5, 10
10% ของรำคำทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
3, 5, 10, 15
10% ของรำคำทุน
อุปกรณ์สำนักงำน
5
10% ของรำคำทุน
ยำนพำหนะ
5, 7, 10
รำคำตลำด
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
หรื อติดตั้ง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำจะรับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำร
ขึ้น ต้นทุนของกำรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่สำคัญ จะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์หำกมี
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กำรปรับปรุ งนั้นจะทำให้บริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุ งหลักจะตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรกำไรและขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยกำหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับรำคำ
ตำมบัญชีและรวมไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบำยบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกูย้ ืม เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพย์สินเป็ นส่ วน
หนึ่งของรำคำทุนของทรัพย์สินถำวร
ต้นทุนประมำณกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภำระ
ผูกพันของกิจกำร ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์
กำรก ำหนดค่ ำ เสื่ อ มรำคำ บริ ษัท จะพิ จ ำรณำแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ ำ งหำกจำกกัน เมื่ อ แต่ ล ะ
ส่ วนประกอบนั้นมีสำระสำคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลื อของสิ นทรัพย์ อำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์และวิธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำอย่ำงสม่ำเสมอ
3.11 ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในกำรจัดหำหรื อก่อสร้ำงสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรทำให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
3.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
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ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ ำยบันทึ กเป็ นค่ ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนแต่ ละประเภท
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดงั นี้
จำนวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5, 10
3.13 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตรวจสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ รำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คืน (รำคำขำยสุ ทธิ หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ)
ในกรณี ที่ รำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพ ย์สู งกว่ำ มูล ค่ำ ที่ค ำดว่ำ จะได้รับ คืน บริ ษ ทั จะรั บรู้ ผล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำ เมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรื อยังคงมีแต่เป็ นไปในทำงที่ลดลงโดย
บันทึกในบัญชีรำยได้อื่น
3.14 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิด
รำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
และตำมระเบียบพนักงำนของบริ ษทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ถือว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
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บริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้อง
ใช้ขอ้ สมมติที่หลำกหลำย รวมถึ งข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงิ นเดื อนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้ อ
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้ทนั ทีในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกำไรสะสม
3.15 รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินบำท งบกำรเงิน
รวมนำเสนอในสกุลเงินบำท
รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยนณวันที่เกิด
รำยกำร กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิ ดขึ้นแล้วบันทึกเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุ นเบ็ดเสร็ จตำมที่เกิ ดขึ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแปลงค่ำสิ นทรัพย์และหนี้ สินในสกุลเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศซึ่ งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
นั้นบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู้ ก ำไรขำดทุ น จำกอัต รำแลกเปลี่ ย นที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ น เป็ นรำยได้หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำ
เป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ
เป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแปลงค่ำโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
3.16 สัญญำเช่ำกำรเงิน
สัญญำเช่ำที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำ
ถื อเป็ นสั ญญำเช่ ำกำรเงิ น สัญญำเช่ ำ กำรเงิ นจะบันทึ กเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูล ค่ำยุติธ รรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำ
กว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ำยจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำตำมวิธีอตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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3.17 สัญญำเช่ำดำเนินงำน
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้ำของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่ำจะถูก
จัดเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกำรจ่ำยชำระค่ำเช่ำภำยใต้สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำนเป็ นค่ำใช้จ่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำของกำรเช่ำ
3.18 กำไรต่อหุ น้
กำไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักหุ ้น
สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกจำหน่ำยอยูใ่ นระหว่ำงปี
3.19 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันหมำยถึงบุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุ มโดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อมหรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
รวมถึ งบริ ษทั ที่ทำหน้ำที่ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยและกิ จกำรที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจำกนี้
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่
ว่ำ ทำงตรงหรื อทำงอ้อมและมี อิทธิ พลอย่ำ งมี นัยส ำคัญกับ บริ ษทั ผูบ้ ริ หำรส ำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิ จกำรที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร
บริ ษทั คำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
3.20 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำยคำนวณตำมหลักเกณฑ์
แห่ งประมวลรั ษ ฎำกรในอัตรำ 20% ของก ำไรก่ อนภำษี เงิ นได้หลังจำกปรั บปรุ งบวกกลับด้วย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ งไม่สำมำรถถื อเป็ นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษีและหักออกด้วยรำยกำรที่ได้รับ
ยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
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ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชี กบั ฐำนภำษี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็ นรำยได้ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชี หรื อค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี โดยจะรับรู้ ในกำไรขำดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนินงำนในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หรื อจะจ่ำยชำระหนี้ สิน
ภำษีเงินได้ โดยใช้อตั รำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอน
ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิ จกำรมี สิท ธิ ตำมกฎหมำยและภำษีเงิ นได้น้ ี ป ระเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บ ภำษี หน่ วยงำน
เดียวกัน
ดังนั้นบริ ษทั จึงหักกลบสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกัน
3.21 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่
สำคัญมีดงั นี้
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ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำ เผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ สิ นค้ำ คงเหลื อ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุล ยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิ จหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำ
นั้น และค่ ำ เผื่อส ำหรั บ สิ นค้ำ เก่ ำ ล้ำ สมัย เคลื่ อนไหวช้ำหรื อ เสื่ อมคุ ณภำพพิ จำรณำจำกอำยุ
โดยประมำณของสิ นค้ำแต่ละชนิด จำนวนค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือที่ประมำณได้ เมื่อ
นำมำเปรี ยบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือทั้งที่ลดลงและ
เพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้หวั ข้อต้นทุนขำยในส่ วนของงบกำไรหรื อขำดทุน
สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ ำทำงกำรเงิ น
ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ได้
โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุ
กำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำร
ให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละ
ช่ วงเวลำและบันทึ กขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้
และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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- 26 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและ
ขำดทุ นทำงภำษี ที่ไม่ ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพีย ง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณ
กำรว่ำควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวน
กำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
4. รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรื อ
กิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิ จ โดยถือตำมรำคำตลำด
ทัว่ ไป หรื อในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติก จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด
นำย คงศักดิ์ เหมมณฑำรพ
นำย พิรุฬห์ เหมมณฑำรพ

ประเทศ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
(เทียนจิน) จีน
(เจียงซู) จีน

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

ไทย
ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมกำร

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้สำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
นโยบำยรำคำ
รำยได้จำกกำรขำย
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่ วนลด
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
ตำมที่ตกลงกันในสัญญำ
รำยได้อื่น
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้อสิ นค้ำ
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่ วนลด
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำที่ปรึ กษำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
ตำมที่ตกลงกันในสัญญำ
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- 27 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รำยกำรที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562
รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561

-

2562

-

2561

17,175
51,133

22,796
55,399

978

1,745

978

1,745

978

1,745

69,286

79,940

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

-

-

375

463

รำยได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

-

-

90,577
-

42,073
1,000

-

-

90,577

43,073

-

-

3,680
540
528

3,680
540
528

-

-

4,748

4,748

รำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
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- 28 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
ค่ำเช่ำและบริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
คุณคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ
ดอกเบี้ยจ่ำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

-

-

489,676
82,027
571,703

508,103
132,416
3,440
13,235
657,194

-

-

107
5,419

3,894

1,781
1,781

1,781
1,781

5,526

3,894

-

-

-

62,712
2,205
64,917

59,732
1,637
61,369

62,712
2,205
64,917

1
59,732
1,637
61,369

ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561

2562

-

-

-

-

2561

8,993 **

-

เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

-
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9,685 **

- 29 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติก จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริ ษทั พี.เจ.คอมโพสิ ต จำกัด
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

-

-

57,835
13,113
200
1,524
14,460

7,252
15,051
186
1,683
-

1,660
1,660

1,719
1,719

1,660
88,792

1,719
25,891

-

-

180,519
35,261
6,530
222,310

136,334
40,855
13,235
125
190,549

*เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นมีกำรทำสัญญำกูย้ ืมระหว่ำงกันจำนวน 300,000 เหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ
(จำนวน 8.99 ล้ำนบำท) เป็ นระยะเวลำ 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
**เงินให้กยู้ ืมระยะยำวมีกำรทำสัญญำกูย้ ืมระหว่ำงกันจำนวน 300,000 เหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ
(จำนวน 9.69 ล้ำนบำท) เป็ นระยะเวลำ 3 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
สัญญำที่ทำระหว่ำงบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษ ัท ย่อ ยในประเทศแห่ ง หนึ่ ง ได้ท ำสั ญญำเช่ ำ ที่ ดิ นที่ เ ป็ นที่ ต้ งั โรงงำนจำกบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ งกัน
(คุ ณ คงศัก ดิ์ เหมมณฑำรพ) เป็ นเวลำ 3 ปี เริ่ ม ตั้ง แต่ วนั ที่ 3 มกรำคม 2554 โดยมี อ ัตรำค่ ำ เช่ ำ เดื อนละ
103,320.00 บำท ต่อมำวันที่ 4 ตุลำคม 2554 ได้มีกำรเช่ำพื้นที่เพิ่มเติม มีอตั รำค่ำเช่ำเป็ นเดือนละ 134,960.00
บำท และต่อสัญญำออกไปอีก 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ต่อมำวันที่ 1 มกรำคม 2560 ได้ทำสัญญำ
เช่ำใหม่ อำยุสัญญำเช่ำ 3 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีอตั รำค่ำเช่ำเดือนละ 148,456.00 บำท
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- 30 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วันที่ 1 มกรำคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำเช่ำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง อำยุสัญญำเช่ำ 1 ปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2563 มีอตั รำค่ำเช่ำเดือนละ 651,300.00 บำท
บริ ษ ทั ได้ทำสั ญญำให้เช่ ำ พื้นที่ อำคำรโรงงำนแก่ บ ริ ษ ทั มิล ล์แพค จำกัด ในอัตรำค่ ำ เช่ ำ เดื อนละ
628,000 บำท กำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผูเ้ ช่ำ
มีสิทธิ์ ต่ออำยุสัญญำเช่ำทุก 3 ปี และในเดือนกรกฎำคม 2559 บริ ษทั ได้แก้ไขสัญญำเนื่องจำกลดพื้นที่ใน
กำรเช่ำ โดยกำหนดอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรเป็ นเดือนละ 270,000 บำท นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2559
เป็ นต้นไป
บริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ำและบริ กำรพื้นที่อำคำรโรงงำนแก่บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด ในอัตรำค่ำ
เช่ ำและบริ กำรเดื อนละ 44,040 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 ถึ ง วันที่ 31
ธันวำคม 2562 และผูเ้ ช่ำมีสิทธิ์ต่ออำยุสัญญำทุก 3 ปี
บริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ ำช่ วงและบริ กำรพื้นที่อำคำรและสำนักงำนที่บริ ษทั เช่ ำไว้แก่ บริ ษทั พี.เจ.
คอมโพสิ ต จำกัด ในอัตรำค่ำเช่ ำและบริ กำรเดือนละ 157,500 บำท กำหนดระยะเวลำ 2 ปี 7 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎำคม 2562 ถึง วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ำทรัพย์สินตำมสัญญำคงเหลือสรุ ป
ดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
7,186
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
5. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
พันบำท

เงินสด
เงินฝำกธนำคำรบัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
437
658
22,204
111,357
5,271
22,906
27,912
134,921

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
400
190
1,614
71,738
5,261
894
7,275
72,822

เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์ มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
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- 31 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
6. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ลูกหนี้กำรค้ำ
- บริ ษทั อื่น

583,725

593,438

513,803

542,499

675

1,719

14,409

20,449

584,400

595,157

528,212

562,948

(481)

(6,326)

(439)

(6,326)

583,919

588,831

527,773

556,622

- บริ ษทั อื่น

194

5,739

194

1,984

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

985

-

19,197

5,442

1,179

5,739

19,391

7,426

(22)

(144)

(22)

(144)

ลูกหนี้อื่น (สุ ทธิ )

1,157

5,595

19,369

7,282

เงินมัดจำ - ค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์

32,998

77,410

32,998

77,410

เงินมัดจำค่ำซื้ อสิ นค้ำ

12,991

219

2,263

219

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ

5,003

10,261

4,685

5,245

-

-

55,186

-

3,187

1,037

1,328

891

29,741

17,510

29,741

16,904

7,404

3,544

2,342

2,755

91,324

109,981

128,543

103,424

676,400

704,407

675,685

667,328

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้กำรค้ำ (สุ ทธิ )
ลูกหนี้อื่น

หัก ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

เงินปันผลค้ำงรับ
เงินทดรอง
วัสดุรอตัดจ่ำย
อื่นๆ
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- 32 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ที่ยงั ไม่ครบกำหนด
ที่เกินกำหนด
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน

2562
435,914

2561
349,924

147,159
581
622
124
584,400

228,627
3,881
12,432
293
595,157

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
378,670
356,833
148,595
201
622
124
528,212

189,940
3,450
12,432
293
562,948

รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้กำรค้ำในระหว่ำงปี มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดยกมำต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่ำงปี
หัก ลดลงระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี

2562
6,326
840
(6,685)
481

2561
174
6,353
(201)
6,326

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
6,326
174
798
6,353
(6,685)
(201)
439
6,326

7. สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงทำ
วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
(หัก) ค่ำเผื่อกำรลดรำคำสิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ

2562
107,342
84,456
29,369
35,784
74,808
2,521
334,280
(17,548)
316,732

2561
102,292
94,017
38,215
32,707
29,261
1,385
297,877
(17,779)
280,098

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
86,610
86,127
57,713
78,533
25,560
34,517
31,831
30,350
74,808
29,260
2,521
1,385
279,043
260,172
(16,211)
(16,908)
262,832
243,264
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- 33 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผือ่ กำรลดรำคำสิ นค้ำคงเหลือในระหว่ำงปี มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดยกมำต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่ำงปี
หัก ลดลงระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี

2562
17,779
5,191
(5,422)
17,548

2561
18,357
1,194
(1,772)
17,779

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
16,908
17,132
4,829
1,548
(5,526)
(1,772)
16,211
16,908

8. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562
ภำษีเงินได้นิติบุคคล ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
ภำษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
ภำษีเงินได้นิติบุคคลจ่ำยล่วงหน้ำ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

6,270
3,764
28,814
-

4,331
3,818
18,111
1,118

6,147
3,573
7,640
-

4,272
3,670
3,872
-

38,848

27,378

17,360

11,814
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1,000
20,000

2. บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

3. บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
178,038
128,065

4. บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

5. บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติก จำกัด

ในต่ำงประเทศ

30,000

2562

1. บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด

ในประเทศไทย

ชื่อ

64,757

178,038

20,000

1,000

30,000

2561

ทุนชำระแล้ว (พันบำท)

100.00

100.00

99.99

99.97

99.98

2562

100.00

100.00

99.99

99.97

99.98

2561

สัดส่ วนเงินลงทุน(%)

9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย หุน้ สำมัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้

52,081
316,493

334,943

171,269

16,034

772

76,337

2561

74,322

160,238

18,496

2,336

79,551

2562

วิธีส่วนได้เสี ย (พันบำท)

- 34 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

357,095

128,065

178,038

20,000

999

29,993

2562

293,787

64,757

178,038

20,000

999

29,993

2561

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (พันบำท)

วิธีรำคำทุนแสดงใน

90,591

-

-

-

-

90,591

2562

(พันบำท)

43,073

-

-

-

1,000

42,073

2561

รำยได้เงินปันผลสำหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

- 35 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กำรลงทุนเพิ่มในระหว่ำงปี
ในปี 2561
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2561 ที่ประชุมได้มีมติ
ให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ชื่อบริ ษทั ปั ญจวัฒนำพลำสติก (เจียงซู) จำกัด ตั้งอยูท่ ี่มณฑลเจียงซู ประเทศจีน
ซึ่ งได้มีกำรดำเนิ นกำรจดทะเบียนบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 เหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กำ บริ ษทั ได้ทยอยจ่ำยเงินเพื่อกำรลงทุนแล้วบำงส่ วน ดังนี้
เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2561 จำนวน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ นจำนวนเงิน 32,176,979.95
บำท
เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2561 บริ ษทั ได้จ่ำยเงินลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิด
เป็ นจำนวนเงิน 16,310,000.00 บำท
เมื่อวันที่ 8 ตุลำคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ำยเงินลงทุนเพิ่มอีกจำนวน 500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ น
จำนวนเงิน 16,270,000.00 บำท
ในปี 2562
เมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ำยเงินลงทุนเพิ่มจำนวน 500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ น
จำนวนเงิน 16,298,780.00 บำท
เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ำยเงินลงทุนเพิ่มจำนวน 500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ น
จำนวนเงิน 16,144,673.67 บำท
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2562 ถึงวันที่ 29 สิ งหำคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ำยเงินลงทุนเพิ่ม รวมจำนวน
900,000.00 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ นจำนวนเงิน 27,846,486.59 บำท
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562 บริ ษทั ได้จ่ำยเงินลงทุนเพิ่มจำนวน 100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ น
จำนวนเงิน 3,018,290.00 บำท
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- 36 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
10. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

110,332
315,868
117,532
344,641
1,545,335
59,060
79,440
85,244
2,657,452

160
5,342
22,852
3,591
114,752
13,489
3,858
139,826
303,870

(382)
(1,163)
(14,856)
(1,914)
(2,216)
(20,531)

88,682
9,489
35,992
82,586
2,889
(221,113)
(1,475)

110,492
409,892
149,491
383,061
1,727,817
73,524
81,082
3,957
2,939,316

85,388
53,483
143,934
669,863
39,105
35,225
1,026,998
-

11,295
10,464
27,925
130,153
6,305
2,299
188,441
(718)

(284)
(723)
(12,554)
(1,599)
(1,108)
(16,268)
-

-

96,683
63,663
171,136
787,462
43,811
36,416
1,199,171
(718)

(9,483)
1,620,971

(18,344)
1,721,083
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- 37 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

รับเข้ำ
(โอนออก)

110,029
310,645
108,115
335,161
1,423,489
53,859
74,532
22,046
2,437,876

5,223
4,787
7,958
104,039
5,300
8,153
131,918
267,378

(1,065)
(31,446)
(441)
(3,245)
(11,605)
(47,802)

303
4,630
2,587
49,253
342
(57,115)
-

110,332
315,868
117,532
344,641
1,545,335
59,060
79,440
85,244
2,657,452

74,916
43,827
118,597
560,104
33,538
34,301
865,283

10,472
9,656
26,185
122,897
5,935
2,414
177,559

(848)
(13,147)
(359)
(1,490)
(15,844)

-

85,388
53,483
143,934
669,863
39,105
35,225
1,026,998

9
(9)
-

(6,339)
1,566,254

(9,483)
1,620,971
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- 38 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
รับเข้ำ

ณ 31 ธ.ค. 62

(โอนออก)
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

110,332
296,535
113,370

160
4,572
4,914

(381)

90,156
9,489

110,492
391,263
127,392

331,237
1,244,204
55,250

2,889
73,235
10,387

(1,163)
(26,458)
(1,823)

35,983
17,040
2,889

368,946
1,308,021
66,703

79,210
26,297

3,858
132,943

(2,216)
-

(155,557)

80,852
3,683

2,256,435

232,958

(32,041)

-

2,457,352

71,278
50,469
135,978
551,180
36,803

11,294
8,574
26,926
102,378
5,720

(284)
(722)
(13,420)
(1,531)

-

82,572
58,759
162,182
640,138
40,992

35,038

2,279

(1,108)

-

36,209

880,746

157,171

(17,065)

-

1,020,852

1,375,689

1,436,500
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- 39 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
รับเข้ำ

ณ 31 ธ.ค. 61

(โอนออก)
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
อุปกรณ์ระหว่ำงติดตั้ง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

110,029
296,535
103,953

4,787

-

303
4,630

110,332
296,535
113,370

321,766
1,155,521
50,471

7,958
59,376
4,864

(1,065)
(15,297)
(427)

2,578
44,604
342

331,237
1,244,204
55,250

74,302
10,138

8,153
68,616

(3,245)
-

(52,457)

79,210
26,297

2,122,715

153,754

(20,034)

-

2,256,435

60,806
41,169
111,667
460,450
31,563

10,472
9,300
25,159
99,251
5,596

(848)
(8,530)
(347)

-

71,278
50,469
135,978
551,180
36,803

34,156

2,373

(1,491)

-

35,038

739,811

152,151

(11,216)

-

880,746

1,382,904

9
(9)

1,375,689
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- 40 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้

พันบำท

งบกำรเงินรวม
2562
181,515
6,926
188,441

ต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริ หำร
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
150,834
145,505
6,337
6,646
157,171
152,151

2561
170,552
7,007
177,559

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั มีผลต่ำงจำกกำรซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกันจำนวน
เงิน 7,121,040.28 บำท และ 7,272,927.56 บำท ตำมลำดับบริ ษทั บันทึกผลต่ำงรำคำซื้ อกับรำคำตำมบัญชีจำก
กำรซื้ อที่ ดิน อำคำร และอุ ปกรณ์ จำกบริ ษทั ปั ญจวัฒนำมำร์ เก็ตติ้ง จำกัด ไว้ในบัญชี “ผลต่ำงจำกกำรซื้ อ
สิ นทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน” แสดงแยกต่ำงหำกในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ถำวรรำคำทุนจำนวนรวม
350.83 ล้ำนบำท และ 313.87 ล้ำนบำท ตำมลำดับที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำจนครบอำยุกำรใช้งำนแล้วแต่ยงั ใช้งำนได้
อยู่
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่ได้มำข้ำงต้น บำงส่ วนได้จำนองเป็ นหลักประกันสิ นเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำร
ในประเทศ ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 14 และ 18
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทำประกันวินำศภัยเพื่อคุม้ ครองให้แก่
สิ นทรัพย์ถำวรเหล่ำนี้ ได้แก่ ยำนพำหนะทั้งหมด อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงที่ต้ งั อยูท่ ี่กรุ งเทพฯสมุทรสำครและ
ชลบุรี และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงำนที่ต้ งั อยูก่ รุ งเทพฯ สมุทรสำคร ชลบุรี และเมืองเทียนจิน ประเทศ
จีน โดยผูร้ ั บผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้ เงิ นกู้ยืมสถำบันกำรเงิ นและบริ ษทั ลี สซิ่ ง ส่ วนของกำรท ำ
ประกันภัยในประเทศจีน ผูร้ ับผลประโยชน์เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศจีน
11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจำหน่ำยสะสม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

22,204
(15,676)

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

3,303
(1,477)

-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

-

(126)
6,402

25,507
(17,153)
(129)
8,225
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- 41 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก)ตัดจำหน่ำยสะสม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

21,585
(14,404)

21,452
(15,363)
6,089

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

619
(1,272)

-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

-

22,204
(15,676)

(96)
7,085

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิม่ ขึ้น จำนวนที่ลดลง

20,833
(14,132)
6,701

(126)
6,402
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

3,222
(1,407)

-

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

619
(1,231)

-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

24,674
(16,770)
7,904

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

-

21,452
(15,363)
6,089

พันบำท

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี

งบกำรเงินรวม
2562
2561
1,477
1,272

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,407
1,231
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- 42 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
12. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ

2562
16,645
(9,945)
6,700

2561
14,468
(10,957)
3,511

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
16,528
14,290
(9,289)
(10,214)
7,239
4,076

กำรเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปดังนี้
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้กำรค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

1,188
2,987
2,470
7,823
14,468

(1,177)
17
369
2,575
1,784

393
393

11
3,004
2,839
10,791
16,645

(10,957)
(10,957)
3,511

1,012
1,012

-

(9,945)
(9,945)
6,700

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้กำรค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

375
3,277
2,243
7,054
12,949

813
(290)
227
769
1,519

-

1,188
2,987
2,470
7,823
14,468

(11,197)
(11,197)
1,752

240240

-

(10,957)
(10,957)
3,511
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- 43 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้กำรค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

1,188
2,987
2,470
7,645
14,290

(1,177)
17
369
2,538
1,747

491
491

11
3,004
2,839
10,674
16,528

(10,214)
(10,214)
4,076

925
925

-

(9,289)
(9,289)
7,239

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้กำรค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

375
3,277
2,243
6,899
12,794

813
(290)
227
746
1,496

-

1,188
2,987
2,470
7,645
14,290

(10,907)
(10,907)
1,887

693
693

-

(10,214)
(10,214)
4,076
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- 44 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
13. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เงินมัดจำซื้อทรัพย์สิน
แม่พิมพ์รอตัดจ่ำย
วัสดุรอตัดจ่ำยระยะยำว
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดจ่ำย-ระยะยำว
เงินมัดจำสัญญำเช่ำ
รวม

2562
2,691
41,043
9,790
9,289
16,280
79,093

2561
35,049
24,923
5,517
10,634
3,876
79,999

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,294
23,041
38,267
24,466
9,790
5,517
9,289
10,632
1,199
198
59,839
63,854

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
พันบำท

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูย้ มื ทรัสต์รีซีท
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
62,804
1,486
644,400
502,981
157,473
137,975
864,677
642,442

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
58,869
525,000
410,000
157,473
137,975
741,342
547,975

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับ
ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ 7 แห่ง และกับธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ 2 แห่ง
เงิ นกูย้ ืมกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั
และเครื่ องจักรของบริ ษทั ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันวินำศภัยทรัพย์สินดังกล่ำว เพื่อใช้เป็ น
หลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 10)
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- 45 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
15. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ประกอบด้วย

พันบำท
งบกำรเงินรวม

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ - บริ ษทั อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ ค่ำซื้ อทรัพย์สิน
เงินมัดจำรับค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้ อื่น-บริ ษทั อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้ำงจ่ำย
อื่นๆ
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

2562
283,886

2561
442,542

-

-

283,886
15,987
50,711
88,373
9,098

442,542
10,933
70,101
69,370
9,408

-

-

108
-

448,163

46
138
602,538

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
184,796
300,457
222,310
190,424
407,106
490,881
15,060
10,873
50,711
70,101
73,452
63,434
4,279
5,985
125
94
46
1,599
83
552,301
641,528

16. รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระและเงินรับล่วงหน้ำงำนโครงกำร
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระและเงินรับล่วงหน้ำงำนโครงกำร ประกอบด้วย

พันบำท

ต้นทุนงำนโครงกำรจนถึงปัจจุบนั
กำไรที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
ต้นทุนงำนโครงกำรที่เกิดขึ้นปรับปรุ ง
ด้วยกำไรที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
(หัก) เงินงวดที่เรี ยกเก็บจำกผูว้ ำ่ จ้ำง
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระ
(เงินรับล่วงหน้ำงำนโครงกำร)

งบกำรเงินรวม
2562
2561
190,890
6,806
3,458
125

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
190,890
6,806
3,458
125

194,348
(122,299)

6,931
(37,957)

194,348
(122,299)

6,931
(37,957)

72,049

(31,026)

72,049

(31,026)

17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562
ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้ สรรพำกร
ภำษีขำยยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รวม

2561
1,367
3,582
319
5,268

2,016
969
90
3,075

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,245
1,923
2,228
319
39
3,792
1,962
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- 46 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
18. เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว ประกอบด้วย

วงเงิน
1. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 41.00 ล้ำนบำท*
3. วงเงินกู้ 48.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 200.00 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 225.00 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 94.40 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 5.60 ล้ำนบำท
11. วงเงินกู้ 32.00 ล้ำนบำท
12. วงเงินกู้ 13.70 ล้ำนบำท
13. วงเงินกู้ 6.00 ล้ำนหยวน
14. วงเงินกู้ 2.00 ล้ำนหยวน
15. วงเงินกู้ 5.00 ล้ำนหยวน
(หัก) ต้นทุนทำงกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
รวม
(หัก) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 61
800
13,647
26,442
7,314
146,560
68,030
179,232
80,000
1,620
7,979
2,241

-

533,865
(143,002)
390,863

เพิ่มขึ้น

94,400
5,600
32,000
19,665
151,665

ลดลง

(800)
(7,457)
(8,760)
(7,314)
(40,080)
(15,960)
(45,768)
(9,000)
(376)
(1,610)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 62

6,190
17,682
106,480
52,070
133,464
71,000
94,400
5,224
32,000
10

(4,755)
(1,832)

3,224
409
19,665
(288)
541,530
(161,301)
380,229

-

(143,712)

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 60.80 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 41.00 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 48.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 40.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 200.00 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 225.00 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 94.40 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 5.60 ล้ำนบำท
11. วงเงินกู้ 32.00 ล้ำนบำท
(หัก) ต้นทุนทำงกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
รวม
(หัก) ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 61
800
2,237
26,442
7,314
146,560
68,030
179,232
80,000
510,615
(129,919)
380,696

เพิ่มขึ้น

94,400
5,600
32,000
132,000

ลดลง

(800)
(2,237)
(8,760)
(7,314)
(40,080)
(15,960)
(45,768)
(9,000)
(376)
(130,295)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 62
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17,682
106,480
52,070
133,464
71,000
94,400
5,224
32,000
(288)
512,032
(151,074)
360,958

- 47 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงิ นกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศสำมแห่ ง และธนำคำรพำณิ ชย์
ต่ำงประเทศหนึ่งแห่ง (วงเงิน 1,125.70 ล้ำนบำท และ 8 ล้ำนหยวน) ประกอบด้วย
วงเงินกู้

จำนวนงวด

1 วงเงิน 60.80 ล้ำนบำท

60 งวด

1,000,000.00

31 มกรำคม 2557

2 วงเงิน 41.00 ล้ำนบำท
เบิกงวดแรก 10.80 ล้ำนบำท
เบิกงวดที่สอง 30.20 ล้ำนบำท
เบิกงวดที่สำม 26.20 ล้ำนบำท

70 งวด
70 งวด
60 งวด

135,000.00
504,000.00
435,000.00

30 เมษำยน 2558
31 มกรำคม 2559
30 เมษำยน 2559

3 วงเงิน 48.00 ล้ำนบำท
เบิกงวดแรก 10.11 ล้ำนบำท

77 งวด
60 งวด

800,000.00
168,500.00
631,500.00

30 พฤศจิกำยน 2558
31 มีนำคม 2559
31 พฤษภำคม 2560

60 งวด
60 งวด

670,000.00
3,340,000.00

30 พฤศจิกำยน 2558
30 กันยำยน 2560

60 งวด

1,330,000.00

31 มีนำคม 2561

60 งวด
9 งวด
60 งวด
60 งวด
9 งวด

3,814,000.00
9,000,000.00
1,580,000.00
94,000.00
3,600,000.00

31 มกรำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
31 มกรำคม 2563
30 กันยำยน 2562
30 กันยำยน 2562

60 งวด
60 งวด

114,000.00
114,000.00

31 มกรำคม 2558
28 กุมภำพันธ์ 2558

เบิกงวดที่สอง 37.89 ล้ำนบำท
4 วงเงิน 40.00 ล้ำนบำท
เบิกงวดแรก 32.77 ล้ำนบำท
5 วงเงิน 200.00 ล้ำนบำท
6 วงเงิน 80.00 ล้ำนบำท
เบิกงวดแรก 73.56 ล้ำนบำท
เบิกงวดที่สอง 6.44 ล้ำนบำท
7 วงเงิน 225.00 ล้ำนบำท
8 วงเงิน 80.00 ล้ำนบำท
9 วงเงินกู้ 94.40 ล้ำนบำท
10 วงเงินกู้ 5.60 ล้ำนบำท
11 วงเงินกู้ 32.00 ล้ำนบำท
12 วงเงิน 13.70 ล้ำนบำท
เบิกงวดแรก 6.85 ล้ำนบำท
เบิกงวดที่สอง 5.60 ล้ำนบำท
13 วงเงิน 6.00 ล้ำนหยวน
เบิกงวดแรก 3.44 ล้ำนหยวน
เบิกงวดที่สอง 1.20 ล้ำนหยวน
14 วงเงิน 2.00 ล้ำนหยวน
เบิกงวดแรก 0.85 ล้ำนหยวน
15 วงเงิน 5.00 ล้ำนหยวน

งวดละ

เริ่ มชำระงวดแรก

12 งวด
13 งวด

286,418.75
92,307.69

21 สิ งหำคม 2559
21 ธันวำคม 2561

9 งวด
13 งวด

94,886.67
350,595.47

10 มกรำคม 2561
21 มีนำคม 2563

หมำยเหตุ

บริ ษทั ย่อยเป็ นผูก้ ู้ (โอนย้ำยมำ
จำกวงเงิน 30.20 ล้ำนบำท)
ระหว่ำงปี 2559 มีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรชำระเงินต้น

(หกเดือนเท่ำกับหนึ่ งงวด)

(หกเดือนเท่ำกับหนึ่ งงวด)
บริ ษทั ย่อยในประเทศ

บริ ษทั ย่อยต่ำงประเทศ
(สำมเดือนเท่ำกับหนึ่ งงวด)

บริ ษทั ย่อยต่ำงประเทศ
บริ ษทั ย่อยต่ำงประเทศ
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- 48 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ของบริ ษทั และเครื่ องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยทรัพย์สิน
ดังกล่ำว เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 10) เงินกูย้ ืมดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี้ย ตำม
ข้อกำหนดของธนำคำรพำณิ ชย์
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำที่สำคัญโดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจำปี
ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ดังนี้
เงื่อนไข
เงื่อนไขที่กำหนด
ตำมสัญญำ
1. บริ ษทั จะดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio)
2.0 เท่ำ
ไว้ในอัตรำส่ วนไม่เกินกว่ำ
19. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิ นเป็ นสัญญำเช่ำทรัพย์สินซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชี ตำมวิธีสัญญำเช่ ำกำรเงิน
ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561

2562

2561

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3,237
4,759

3,139
4,848

3,237
4,759

3,139
4,848

รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ำย
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย

7,996
(463)

7,987
(505)

7,996
(463)

7,987
(505)

รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ำย - สุทธิ
หัก หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

7,533

7,482

7,533

7,482

(2,919)

(2,828)

(2,919)

(2,828)

4,614

4,654

4,614

4,654

สุทธิ
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- 49 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ ำระยะยำวยำนพำหนะและ
เครื่ องจักร ในลักษณะของสัญญำเช่ ำกำรเงินกับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศรวม 1 แห่ ง จำนวน 13 สัญญำ และ
จำนวน 15 สัญญำ มูลค่ำตำมสัญญำรวมเป็ นเงิน 7,778,251.06 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) และมูลค่ำตำม
สัญญำรวมเป็ นเงิน 13,202,907.15 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) ตำมลำดับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิ
ตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำดังกล่ำว
20. ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำน ดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำต้นงวด
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ต้นทุนกำรบริ กำรในอดีตและดอกเบี้ย
- กำรแก้ไขในโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน
หลังออกจำกงำน
ต้นทุนบริ กำรปั จจุบนั และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงงวด
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ยกไปปลำยงวด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
50,360
43,247
(5,442)
-

2562
53,731
(4,560)

2561
46,172
-

11,473
7,420
(5,570)
62,494

8,738
(1,179)
53,731

10,608
6,698
(3,772)
58,452

8,292
(1,179)
50,360

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
พันบำท

ต้นทุนบริ กำรในอดีตและดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
11,473
3,127
987
2,205
6,319
1,101
7,420

2,945
3,463
1,637
8,045
693
8,738

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
10,608
2,632
835
2,205
5,672
1,026
6,698

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 138

2,556
3,453
1,637
7,646
646
8,292

- 50 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
งบกำรเงินรวม
2562
อัตรำคิดลด
1.71%, 1.75%, 1.55%
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3%
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยเดือน
5 - 18%
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยวัน
7 - 85%
อัตรำกำรทุพพลภำพ
5% ของตำรำง
อัตรำมรณะปี 2551

2561
1.71%, 1.75%, 1.55%
3%
5 - 18%
7 - 85%
5% ของตำรำง
อัตรำมรณะปี 2551

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1.55%
1.55%
3%
3%
10 - 46%
10 - 46%
10 - 85%
10 - 85%
5% ของตำรำง
5% ของตำรำง
อัตรำมรณะปี 2551 อัตรำมรณะปี 2551

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
2562
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

2561
ลดลงร้อยละ 1

(2,465)
2,951
(2,683)

2,725
(2,720)
1,455

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(2,124)
3,554
(2,282)

2,349
(3,257)
1,172

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร(พันบำท)
2562
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

(2,230)
2,673
(2,427)

2561
ลดลงร้อยละ 1
2,460
(2,468)
1,305

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(1,909)
3,234
(2,053)

2,103
(2,974)
1,012

พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนได้ลงรำชกิ จจำนุ เบกษำแล้ว เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 โดยกำหนด
อัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิ ได้รับ
ค่ ำ ชดเชยไม่ น้ อ ยกว่ ำ ค่ ำ จ้ำ งอัต รำสุ ด ท้ำ ย 400 วัน จำกปั จ จุ บ ัน อัต รำค่ ำ ชดเชยสู ง สุ ด คื อ 300 วัน โดย
พระรำชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำหนดสำมสิ บวันนับแต่วนั ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็ นต้นไป กำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำรแก้ไขโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน โดยบริ ษทั รับรู้ตน้ ทุนบริ กำร
ในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุน
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- 51 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ในระหว่ำงปี 2562 อัตรำดอกเบี้ยระยะยำวปรับลดลงอย่ำงมำก ส่ งผลต่ออัตรำคิดลดที่นกั คณิ ตศำสตร์
ประกันภัยตั้งสมมติฐำนไว้จำกอัตรำร้อยละ 1.55 เป็ น 1.01 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้พิจำรณำบันทึกภำระ
ผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้นเป็ นจำนวนเงิน 2.81 ล้ำนบำท (บริ ษทั จำนวนเงิน 2.34 ล้ำนบำท) และ
รับรู้ตน้ ทุนบริ กำรในอดี ตในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยจำนวนเดียวกัน และสำหรับข้อมูลกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นอำจมีกำรเปลี่ยนไปจำกที่ได้แสดงไว้ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำง
กำรประเมินผลประโยชน์พนักงำนโดยนักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยใหม่
21. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุน
สำรอง (“สำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หลังจำกหักขำดทุนสะสม (ถ้ำ
มี) จนกว่ำสำรองดังกล่ำวมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ำยเป็ นเงิน
ปั นผลไม่ได้
22. กำรจัดสรรกำไรสะสม
บริ ษทั ใหญ่
ปี 2562
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกรำคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
อนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรำหุ ้นละ 0.08 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน
ทั้งสิ้ นไม่เกิ น 45,926,395.60 บำท จำกกำไรสะสม ของกิ จกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนซึ่ งได้รับกำร
ยกเว้นภำษีนิติบุคคล ในอัตรำหุ ้นละ 0.07 บำท และจำกกำไรสุ ทธิ จำกกิ จกำรที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนที่อยูภ่ ำยใต้บงั คับอัตรำภำษีร้อยละ 20 ของกำไรสุ ทธิ ในอัตรำหุ ้นละ 0.01 บำท และได้จ่ำยเงินปั นผล
แล้วในวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2562
บริ ษทั ย่อย
ปี 2562
ตำมรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 27 สิ งหำคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 ในอัต รำหุ ้น ละ 2,950.00 บำท เป็ นจ ำนวนเงิ นรวม 35,400,000.00 บำท โดยไม่ ต้อ งตั้ง ส ำรองตำม
กฎหมำยเพิ่ม เนื่ องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยไว้ไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยนแล้ว โดย
กำหนดจ่ำยเงินปั นผลภำยในวันที่ 31 สิ งหำคม 2562
ตำมรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2562 ของบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 27 ธันวำคม 2562 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 30 กันยำยน
2562 ในอัต รำหุ ้น ละ 4,600.00 บำท เป็ นจ ำนวนเงิ นรวม 55,200,000.00 บำท โดยไม่ ต้อ งตั้ง ส ำรองตำม
กฎหมำยเพิ่ม เนื่ องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยไว้ไม่ น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยนแล้ว โดย
กำหนดจ่ำยเงินปั นผลภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2561
ตำมรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 27 กันยำยน 2561 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 ในอัต รำหุ ้น ละ 2,667.00 บำท เป็ นจ ำนวนเงิ น รวม 32,004,000.00 บำท โดยไม่ ต้อ งตั้ง ส ำรองตำม
กฎหมำยเพิ่ม เนื่องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยไว้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยกำหนด
จ่ำยเงินปั นผลภำยในวันที่ 26 ตุลำคม 2561
ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด (บริ ษทั
ย่อย) เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2561 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560 ในอัตรำหุ ้นละ 100 บำท เป็ นจำนวนเงินรวม 1,000,000.00 บำท โดยไม่ตอ้ งตั้งสำรองตำม
กฎหมำยเพิ่ม เนื่องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยไว้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยกำหนด
จ่ำยเงินปั นผลภำยในวันที่ 26 ตุลำคม 2561
ตำมรำยงำนกำรประชุ มวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 26 ธันวำคม 2561 ที่ประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกกำไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 ในอัตรำหุน้ ละ 840.00 บำท เป็ นจำนวนเงินรวม 10,080,000.00 บำท โดยไม่ตอ้ งตั้งสำรองตำมกฎหมำย
เพิ่ม เนื่องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยไว้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยกำหนดจ่ำยเงิน
ปันผลภำยในวันที่ 28 ธันวำคม 2561
23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจำกเงินเดือนของพนักงำนส่ วนหนึ่ ง
และบริ ษทั จ่ำยสมทบอีกส่ วนหนึ่ ง กองทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมข้อกำหนด
ของกระทรวงกำรคลังและจัดกำรกองทุนโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
ค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
6,690
6,742
6,412
6,436
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- 53 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
24. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่ อกับสถำบันกำรเงินเจ็ดแห่ งหลำยวงเงิน
ดังนี้
วงเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี (ล้ำนบำท)
85.80
เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ล้ำนบำท)
1,029.00
เงินกูย้ มื ระยะยำว (ล้ำนบำท)
788.50
หนังสื อค้ ำประกัน (ล้ำนบำท)
327.00
Forward contract (ล้ำนบำท)
192.00
Standby L/C (ล้ำนบำท)
80.00
รวม (ล้ำนบำท)
2,502.30
Forward contract (ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ)
12.00
เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ล้ำนหยวน)
12.00
เงินกูย้ มื ระยะยำว (ล้ำนหยวน)
8.00

เพิม่ (ลด)
วงเงิน
20.00
(0.56)
56.80
76.24
10.00
1.00

เบิกใช้
(61.33)
(744.12)
(787.94)
(117.01)
(22.48)
(98.19)
(1,831.07)
(0.21)
(14.69)
(6.61)

หมดอำยุ

ยังไม่ได้ใช้

(11.41)
(11.41)
(1.95)

24.47
304.88
209.99
169.52
27.20
736.06
11.79
7.31
0.44

วงเงิ นดังกล่ ำวค้ ำประกันโดยจดจำนองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ ำงบนที่ดินของบริ ษทั (ดูหมำยเหตุขอ้ 10)
ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยทรัพย์สินให้แก่สถำบันกำรเงินแห่งนั้น
25. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
25.1 ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562
2561
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

2,128

646

(2,796)
(668)

(1,759)
(1,113)

-

(2,672)
(2,672)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
25.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงภำษีกบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2562
2561
กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีสำหรับปี
อัตรำภำษีที่ใช้ (%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน
กำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็ นรำยจ่ำยในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรื อกำไรที่ไม่ตอ้ งนำมำคำนวณ
กำไรทำงภำษี
- รำยได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น
- กำไรของกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่ได้รับยกเว้น
- ค่ำใช้จ่ำยที่หกั เป็ นรำยจ่ำยได้เพิ่มในทำงภำษี
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
อื่นๆ
รวมรำยกำรกระทบยอด
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
84,108
21,283
20%
20%
16,822
4,257

62,661
20%

(12,858)
20%

12,532

(2,572)

3,249

5,831

2,915

3,368

(26,841)
(1,388)
12,977
(1,197)
(13,200)
(668)

(17,388)
(1,122)
13,901
237
1,459
(1,113)

(18,115)
(8,932)
(1,388)
6,256
(230)
(19,494)
(2,672)

(8,615)
(10,030)
(1,122)
10,303
(350)
(6,446)
(2,189)

25.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562

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

จำนวนภำษี
(พันบำท)
62,661
12,532
(13,200)
(668)

2561
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(21.07)
(1.07)

จำนวนภำษี
(พันบำท)
(12,858)
(2,572)
1,459
(1,113)

อัตรำภำษี
(%)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 143

(20.00)
11.35
(8.65)

- 55 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

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

2562
จำนวนภำษี
(พันบำท)
84,108
16,822
(19,494)
(2,672)

2561
อัตรำภำษี
(%)

จำนวนภำษี
(พันบำท)
21,283
4,257
(6,446)
(2,189)

20.00
(23.18)
(3.18)

อัตรำภำษี
(%)
20.00
(30.29)
(10.29)

26. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ
ซื้ อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและตัดจำหน่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

2562

2561

18,417
128,808
1,368,728
526,996
189,918

(5,833)
138,669
1,382,346
481,720
178,831

29,777
569,249
943,620
471,909
158,578

(10,525)
597,698
989,806
449,309
153,382

27. กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ น้
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ด้วยจำนวนหุ ้นสำมัญ
ถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนักที่ ออกและเรี ย กชำระแล้วในระหว่ำ งปี หลังจำกได้ปรั บจำนวนหุ ้นสำมัญเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของกำรจ่ำยหุ ้นปั นผล และกำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนของปี ก่อนได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือน
ว่ำกำรจ่ำยหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของปี แรกที่เสนอรำยงำน
งบกำรเงินรวม
2562
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสำมัญ
จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน

(พันบำท)
(พันหุ้น)
(บำทต่อหุ ้น)

63,329
574,080
0.11

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561
(11,745)
574,080
(0.02)

2562
86,780
574,080
0.15
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- 56 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกำรเงินรวม
2562
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี ที่เป็ นของ
ผูถ้ ือหุ้นสำมัญ

(พันบำท)

จำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน

(พันหุ้น)
(บำทต่อหุ ้น)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2561

2562

2561

45,414

(22,646)

92,865

23,594

574,080
0.08

574,080
(0.04)

574,080
0.16

574,080
0.04

28. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
กลุ่มบริ ษทั ได้นำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นรู ปแบบหลักในกำรรำยงำน
ส่ วนงำนดำเนิ นงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริ หำรจัดกำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในที่ได้
รำยงำนต่อผูม้ ีอำนำจกำรตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดส่ วนงำน
สิ นทรัพ ย์ รำยได้และผลกำรดำเนิ นงำนจำกส่ วนงำนเป็ นรำยกำรที่เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ ส่ วนงำน
หรื อที่สำมำรถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ข้อมูลตำมส่ วนงำน ใช้สำหรับกำรประเมินผลกำรดำเนิ นงำนและจัดสรรทรัพยำกรสำหรับผูบ้ ริ หำร
กลุ่มบริ ษทั ประเมินควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนตำมอัตรำกำไรขั้นต้น
ส่ วนงำนที่รำยงำน
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงำนธุ รกิจที่สำคัญดังนี้
ส่ วนงำนที่ 1 โรงงำน-สำขำสมุทรสำคร
ส่ วนงำนที่ 2 โรงงำน-สำขำชลบุรี
ส่ วนงำนที่ 3 โรงงำน-สำขำกรุ งเทพ
ส่ วนงำนที่ 4 โรงงำน-สำขำเทียนจิน (ประเทศจีน)
ส่ วนงำนที่ 5 โรงงำน-สำขำเจียงซู (ประเทศจีน)
ส่ วนงำนที่ 6 ส่ วนงำนธุ รกิจซื้อมำ-ขำยไป
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1,505,300

210,682

รวม

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น ตำมส่ วนงำน

- ลูกค้ำภำยนอก

187,417

67,618

- ระหว่ำงส่ วนงำน

รำยได้จำกงำนโครงกำร

1,250,265

- ลูกค้ำภำยนอก

รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม

2562

138,728

1,313,688

6,931

78,189

1,228,568

2561

สมุทรสำคร

43,241

309,371

-

171,076

138,295

2562

40,053

375,538

-

204,231

171,307

2561

กรุ งเทพฯ

185,495

1,275,701

-

13,737

1,261,964

2562

2561

172,156

1,303,556

-

6,746

1,296,810

ชลบุรี

กลุ่มโรงงำนผลิตประเทศไทย

439,419

3,090,372

187,417

252,431

2,650,524

2562

รวม

350,937

2,992,782

6,931

289,166

2,696,685

2561

45,293

248,720

-

-

248,720

17,250

214,893

-

-

214,893

2561

ประเทศจีน

กลุ่มโรงงำนผลิต
2562

ข้อมูลทำงกำรเงินรวม

พันบำท

- 57 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

3,533

177,587

-

123,763

53,824

2562

3,970

251,254

-

192,925

58,329

2561

ประเทศไทย

กลุ่มซื้ อมำขำยไป

3,875

(376,194)

-

(376,194)

-

2562

818

(482,091)

-

(482,091)

-

2561

ระหว่ำงกัน

ตัดรำยกำร

484,369

3,140,485

187,417

-

2,953,068

2562

รวม

372,975

2,976,838

6,931

-

2,969,907

2561

- 58 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ลูกค้ำรำยใหญ่
รำยได้ของลูกค้ำรำยใหญ่ จำกส่ วนงำนธุ รกิ จกลุ่มโรงงำนผลิตและซื้ อมำขำยไป(เฉพำะในประเทศ
ไทย)ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินประมำณ 743.35 ล้ำนบำท สำหรับปี 2562 (1,172 ล้ำนบำท สำหรับ
ปี 2561) จำกรำยได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
29. สัญญำเช่ำและบริ กำรระยะยำวกับบริ ษทั อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำและบริ กำรระยะยำวดังนี้
29.1 บริ ษ ทั ได้ทำสัญ ญำเช่ ำ อำคำรโรงงำนและบริ ก ำรกับ บริ ษ ทั ในประเทศแห่ ง หนึ่ ง กำหนด
ระยะเวลำ 2 ปี 11 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2562 ถึง วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565 ในอัตรำ
ค่ำบริ กำรเดื อนละ 500,000 บำท
29.2 บริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ ำอำคำรโรงงำนและบริ กำรกับบริ ษ ทั แห่ งหนึ่ ง ในประเทศสำธำรณรั ฐ
ประชำชนจีน (เจียงซู) เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 มีอตั รำค่ำเช่ำ
และบริ กำรเดือนละ 1,093,618.68 บำท (250,050 หยวน อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2561 เท่ำกับ 4.3736 บำทต่อหยวน) และเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2564 ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์
2566 มี อตั รำค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำรเดื อนละ1,241,257.20 บำท (283,806.75 หยวน อัตรำ
แลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เท่ำกับ 4.3736 บำทต่อหยวน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีภำระผูกพันในกำรชำระค่ำเช่ ำทรัพย์สินและบริ กำรตำมสัญญำ
คงเหลือสรุ ปดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
จ่ำยชำระภำยใน
1 ปี
28,109
6,000
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
83,116
8,000
มำกกว่ำ 5 ปี
9,190
-
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บริ ษทั ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)

3. ได้รับยกเว้น / ลดหย่อนอำกรขำเข้ำ
สำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

ได้รับยกเว้น ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28 ตำมมำตรำ 28

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

ได้รับลดหย่อน
ตำมมำตรำ 28

บัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
1080(10)/2553 1745(2)/2555 1044(2)/2557 58-2011-0-00-1-0 58-2010-0-00-1-0
วันที่อนุมตั ิให้กำรส่งเสริ ม
28 ธ.ค. 2552 16 ม.ค.2555 15 ต.ค.2556
17 มี.ค.2558
23 มี.ค.2558
เพื่อผลิตบรรจุภณั ฑ์พลำสติกและชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติก
สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ
กำไรสุทธิที่ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำร
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ที่ได้รับกำรส่งเสริ ม นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
2. ระยะเวลำที่สำมำรถนำผลขำดทุนใน
ระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริ มไปหักออก
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
จำกกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำ
ที่ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้

30. สิ ทธิ และประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน

- 59 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

5 ปี

5 ปี

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

ยกเว้น 8 ปี

ยกเว้น 8 ปี

บริ ษทั มิลล์แพค จำกัด
สำขำ
สำขำ
กรุ งเทพ
สมุทรสำคร
มหำนคร
1379(5)/2556 1882(5)/2555
26 ก.ย.2554
3 เม.ย.2555

- 60 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
31. กำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ ซึ่ งแยกส่ วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและ
ที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 30)
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกงำนโครงกำร
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

439,217
1,013
440,230

2562
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน
2,513,851
187,417
14,026
2,715,294

รวม

2,953,068
187,417
15,039
3,155,524

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 30)
780,569
1,230
781,799

2561
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน

รวม

2,189,338
6,931
8,395
2,204,664

2,969,907
6,931
9,625
2,986,463

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 30)
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกงำนโครงกำร
รำยได้เงินปันผล
รำยได้อื่น
รวมรำยได้

439,217
934
440,151

2562
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน
2,279,543
187,417
90,577
14,803
2,572,340

รวม

2,718,760
187,417
90,577
15,737
3,012,491

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 30)
780,521
1,130
781,651

2561
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
กำรลงทุน

รวม

1,994,289
6,931
43,073
11,946
2,056,239

2,774,810
6,931
43,073
13,076
2,837,890

32. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมือทำงกำรเงิ นหมำยถึงสัญญำใดๆที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงินของกิ จกำรหนึ่ งและหนี้ สิน
ทำงกำรเงินหรื อตรำสำรทุนอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลำเดียวกัน
ควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับเครื่ องมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ที่มีสำระสำคัญและนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
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- 61 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวังโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ที่ดี โดยจำนวนที่อำจ
ต้องสู ญเสี ยสู งสุ ดจำกกำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี ของลูกหนี้ ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย เนื่ องจำกมีเงิ นกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยโดยส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศเนื่ องจำก
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตั รำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมิได้ใช้ตรำสำรอนุพนั ธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงดังกล่ำว
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity risk)
ควำมเสี่ ย งด้ำ นสภำพคล่ องอำจเกิ ดจำกกำรที่บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่ส ำมำรถขำยสิ นทรั พย์ทำง
กำรเงิ นได้ทนั เวลำด้วยรำคำที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอำจมีควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพ
คล่องดังปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหำกบริ ษทั ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินชำระ
ค่ำสิ นค้ำจำกลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทนั กันกับกำรจ่ำยชำระหนี้ทำงกำรค้ำ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำรและลูกหนี้
กำรค้ำซึ่ งมีสภำพคล่องและเปลี่ยนเป็ นเงินได้เร็ วแสดงในมูลค่ำยุติธรรม
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ ำงประเทศ เนื่ องจำกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีเจ้ำหนี้กำรค้ำค่ำซื้อสิ นค้ำและเครื่ องจักรเป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
สกุลเงิน

ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน
หยวน

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้ สิน
อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
323,803.55
30.3443
97,268.91
33.8630
1,800,600.00
0.279208
118,289.98
4.3691
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- 62 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้ สิน
อัตรำแลกเปลี่ยนขำยถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
524,165.82
32.6148
15,998.62
37.4884
2,789,600.00
0.29696
2,884,909.98
4.7838

สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริ กำ
ยูโร
เยน
หยวน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เฉพำะบริ ษทั มีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสำหรับกำร
สัง่ ซื้อสิ นค้ำจำกต่ำงประเทศคงเหลือ ดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำห์สหรัฐอเมริ กำ

จำนวนสัญญำ
7

จำนวนเงินที่ซ้ื อ
1,467,120

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซ้ื อ
29.91 - 30.43 บำท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เฉพำะบริ ษทั มีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสำหรับกำรสั่งซื้อ
สิ นค้ำจำกประเทศจีนคงเหลือ ดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลำห์สหรัฐอเมริ กำ

จำนวนสัญญำ
7

จำนวนเงินที่ซ้ื อ
1,352,128

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของจำนวนที่ซ้ื อ
32.17 - 32.83 บำท

มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึงจำนวนเงินที่ผซู้ ้ือและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทำงกำรเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกรำคำตลำดที่กำหนดหรื อกระแสเงินสดคิดลด
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ส่ วนใหญ่มีรำคำตำมบัญชี ใกล้เคียงกับ
มูลค่ำยุติธรรม
33. สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เฉพำะบริ ษทั มี สัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ยกับสถำบันกำรเงินเพื่อ
ป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของภำระหนี้ สินทำงกำรเงิ นระยะยำว สกุลเงิ นบำทเป็ นจำนวนเงิ น
รวม 200 ล้ำ นบำท โดยคู่สั ญญำมี ข ้อตกลงจะจ่ำ ยชำระดอกเบี้ ยและเงิ นต้นระหว่ำ งกันตำมเงื่ อนไขและ
ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำ
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- 63 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
34. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ ซึ่ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
35. กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ
2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ยอดตำมบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิ่ม (ลด)

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ธันวำคม 2561

ยอดตำมบัญชี

กำรแปลงค่ำ

ณ วันที่ 31

อัตรำแลกเปลี่ยน

ธันวำคม 2562

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

642,442

222,235

-

-

864,677

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

533,865

7,665

-

-

541,530

7,482

(2,952)

3,003

-

7,533

1,183,789

226,948

3,003

-

1,413,740

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม

งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ยอดตำมบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิ่ม (ลด)

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ธันวำคม 2560

ยอดตำมบัญชี

กำรแปลงค่ำ

ณ วันที่ 31

อัตรำแลกเปลี่ยน

ธันวำคม 2561

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

363,584

278,858

-

-

642,442

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

639,890

(106,025)

-

-

533,865

3,777

(2,876)

6,581

-

7,482

1,007,251

169,957

6,581

-

1,183,789

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม
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- 64 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
ยอดตำมบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิ่ม (ลด)

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ธันวำคม 2561

ยอดตำมบัญชี

กำรแปลงค่ำ

ณ วันที่ 31

อัตรำแลกเปลี่ยน

ธันวำคม 2562

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

547,975

193,367

-

-

741,342

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

510,615

1,417

-

-

512,032

7,482

(2,952)

3,003

-

7,533

1,066,072

191,832

3,003

-

1,260,907

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
ยอดตำมบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิ่ม (ลด)

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ธันวำคม 2560

ยอดตำมบัญชี

กำรแปลงค่ำ

ณ วันที่ 31

อัตรำแลกเปลี่ยน

ธันวำคม 2561

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
รวม

313,625

234,350

-

-

547,975

1,000

(1,000)

-

-

606,213

(95,598)

-

-

510,615

3,777

(2,876)

6,581

-

7,482

924,615

134,876

6,581

-

1,066,072

-

36. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น ดังนี้
36.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ธนำคำรในประเทศสองแห่งออกหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำใน
โรงงำนเป็ นจำนวน 18.66 ล้ำนบำท
36.2 บริ ษ ทั ได้ใ ห้ธ นำคำรผูใ้ ห้สินเชื่ อหลัก กับ บริ ษ ทั ออกหนัง สื อค้ ำ ประกันสัญญำซื้ อขำยของ
บริ ษทั กับบริ ษทั คู่สัญญำเป็ นจำนวนเงิน 106.35 ล้ำนบำท
36.3 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยมี ภ ำระผูก พัน ที่ ต กลงไว้เ พื่ อ ให้ไ ด้มำซึ่ งสิ น ทรั พ ย์จ ำนวนเงิ น 1.33
ล้ำนบำท
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- 65 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
36.4 เมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม 2561 บริ ษทั ผูร้ ับจ้ำงผลิตแม่พิมพ์พลำสติกรำยหนึ่งของบริ ษทั ได้ยนื่ ฟ้ อง
บริ ษทั เพื่อเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยเป็ นจำนวนเงิน 13,535,524.00 บำท (รวมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ
7.5 ต่อปี ) โดยอ้ำงว่ำบริ ษทั ผิดสัญญำซื้อขำยจ้ำงทำของ ต่อมำวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2561 บริ ษทั
ได้ยื่นคำให้กำรต่อศำลและดำเนิ นกำรฟ้ องแย้ง พร้ อมเรี ยกร้ องค่ำเสี ยหำยกลับเป็ นจำนวน
196,848,039.00 บำท (รวมดอกเบี้ ย อัตรำร้ อยละ 7.5 ต่ อปี ) อย่ำ งไรก็ ตำม เมื่ อวันที่ 21
พฤษภำคม 2562 ทั้งสองฝ่ ำยได้เข้ำทำสัญญำประนีประนอมยอมควำมต่อหน้ำศำล โดยจำเลย
ได้ตกลงชำระเงินให้กบั โจทก์เป็ นจำนวน 6,500,000 บำท ณ วันที่ตำมสัญญำ และโจทก์และ
จำเลยตกลงให้คดีสิ้นสุ ดลง ไม่ติดใจเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยและดำเนินคดีใดๆต่อกันอีก แล้วศำล
จึงพิพำกษำให้คดี เป็ นอันเสร็ จเด็ดขำดไปตำมสัญญำประนี ประนอมยอมควำมนั้น บริ ษทั ได้
บันทึกผลเสี ยหำยตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมในงบกำไรขำดทุนแล้ว
37. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
บริ ษทั ได้จดั ประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ซึ่ ง
ไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้เคยแสดงไว้เดิม
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
686,897
17,510
704,407
สิ นค้ำคงเหลือ
303,125
(23,027)
280,098
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
74,481
5,517
79,998
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
(158,488)
(7,104)
(165,592)
สิ นค้ำคงเหลือ
(38,799)
12,106
(26,693)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(24,244)
(5,002)
(29,246)
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- 66 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
ก่อนจัดประเภทใหม่ จัดประเภทใหม่ หลังจัดประเภทใหม่
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

650,424
265,685
58,337

16,904
(22,421)
5,517

667,328
243,264
63,854

(173,396)
(46,540)
(23,859)

(6,498)
11,500
(5,002)

(179,894)
(35,040)
(28,861)

38. กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
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ประวัติกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
 ประวัติกรรมการ
1. ดร.ดำริ สุโขธนัง
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
70 ปี
- ปริญญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาโท Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ 14 สานักงานข้าราชการพลเรือน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ ที่ 20/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 70/2006
- ปี 2557–ปจั จุบนั
- ปี 2552–ปจั จุบนั
- ปี 2554–2557

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
: บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม

- ปี 2551-2552
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
จานวน 1 บริษทั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
จานวน 2 บริษทั
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1) ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษทั
: บริษทั ไทยออโต้ทูลส์ แอนด์ดาย จากัด
2) ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั
: บริษทั มหาชัยฟู้ด จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
15 กรกฎาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
8 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
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- ไม่ม ี -

ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562

6/6 ครัง้
1/1 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. นำยคงศักดิ์ เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

80 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสว่างวิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- ปี 2554 – ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2553 – ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1) บริษทั มิลล์แพค จากัด
2) บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
9 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 หุน้ สามัญจานวน 88,241,747 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
15.37
-ไม่ม-ี
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
หุน้ สามัญจานวน 101,725,566 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
17.72
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบิดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดาดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562

6/6 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั
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3. นำงมำลี เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

76 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- ปี 2560–ปจั จุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2561–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ปี 2556–2560
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2556
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
- ปี 2554-2556
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
- ปี 2533–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 6 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั มิลล์แพค จากัด
6. บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
9 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 หุน้ สามัญจานวน 101,725,566 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 17.72
-ไม่ม-ี
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
หุน้ สามัญจานวน 88,241,747 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.37
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นภรรยานายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
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กรรมกำรและผู้บริหำร

- เป็ นมารดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดาดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562

6/6 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั

4. นำยวิ วรรธน์ เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

ประวัติกำรทำงำน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
54 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
- การปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 2 ปี 2562
วิทยาลัยปกป้องราชอาณาจักร
- วปอ. รุน่ 62
สถาบัน RISE (Regional Corporate Innovation Accelerator)
- Corporate Innovation Summit 2019
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- TMA Discovery Day 2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- IOD Director Briefing รุน่ 1/2018
- หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุน่ 33/2017
- หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 32/2003
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" Brain รุน่ ที่ 2
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 24/2017
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
- ปี 2558–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2561–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557-2558
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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- ปี 2557–2558
- ปี 2554– ปจั จุบนั
- ปี 2554–2557
-

ปี 2554–2556
ปี 2553– ปจั จุบนั
ปี 2553– ปจั จุบนั
ปี 2551– ปจั จุบนั

กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
กรรมการ : บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั ปญั จวัฒนามาร์เก็ตติง้ จากัด)
กรรมการ : บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด

- ปี 2548– ปจั จุบนั
- ปี 2547 – 2554
- ปี 2530 – 2554
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 7 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2. บริษทั มิลล์แพค จากัด
3. บริษทั ปญั จวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
6. บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
7. บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
กำรด ำรงต ำแหน่ งในบริ ษัท อื่ นที่ อ ำจท ำให้ - ไม่ม ี
เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
30 พฤศจิกายน 2530
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
32 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 71,868,660 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 15.52
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวำคม 2562
ซือ้ หุน้ จานวน 2,463,300 หุน้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
หุน้ สามัญจานวน 6,050,000 คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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6/6 ครัง้
1/1 ครัง้
2/2 ครัง้

5. นำยสำธิ ต เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ /กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการตลาด
52 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
- หลักสูตรผูน้ าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital CEO) รุน่ ที่ 1
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 29/2017
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน่ ที่ 11/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 121/2011
- หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture
- หลักสูตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประวัติกำรทำงำน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการตลาด
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
ั
- ปี 2538 – ปจจุบนั กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – 2554 กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2536 - 2546
ผูจ้ ดั การทั ่วไป : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2534 - 2536
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั มิลล์แพค จากัด
2. บริษทั พลาสแทค แล็บ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
9 ตุลาคม 2535
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
27 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 หุน้ สามัญจานวน 32,661,428 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 5.69
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
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กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

- ไม่ม ี -

-

เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562

6/6 ครัง้
2/2 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. ดร.พิ รฬุ ห์ เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
46 ปี
- ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
- หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผูบ้ ริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยคุ ดิจทิ ลั รุน่ ที่ 2 (EDIT รุน่ 2)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 150/2011
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุน่ ที่ 2/2011
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุน่ ที่ 13/2011
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุน่ 13/2014
สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรขัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11/2013

ประวัติกำรทำงำน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุน่ ที่ 5
- ปี 2560 -ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2561–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ปี 2561–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั แสงสัตต จากัด
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ปร ะ วั ติ ก ำร ท ำง ำน (ต่อ)
-

ปี 2556 -2560
ปี 2556–ปจั จุบนั
ปี 2554–ปจั จุบนั
ปี 2554–ปจั จุบนั
ปี 2554–ปจั จุบนั
ปี 2553–ปจั จุบนั
ปี 2554–2556

- ปี 2551-2554

- ปี 2547-2551

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั กิ ารและห่วงโซ่อุปทาน /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานการผลิต /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
ผูอ้ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 7 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
4. บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
5. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
6. บริษทั แสงสัตต จากัด
7. บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
9 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 หุน้ สามัญจานวน 35,688,640 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 6.22
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

- ไม่ม ี
6/6 ครัง้
2/2 ครัง้
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7. นำงสำวจรัญญำ แสงสุขดี
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
55 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management Program NIDA, University of California at Berkeley, USA
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุน่ ที่ 33/2017
- หลักสูตร Board Matters & Trends รุน่ ที่ 3/2017
- หลักสูตร Audit Committee Forum รุน่ ที่ 1/2016
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability รุน่ ที่ 2/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุน่ ที่ 14/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุน่ ที่ 16/2015
- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk รุน่ ที่ 7/2009
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ ที่ 9/2009
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function รุน่ ที่ 6/2009
- หลักสูตร Monitor Fraud Risk Management รุน่ ที่ 1/2009
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 96/2007
- หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 27/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 62/2007
- ปี 2554 – ปจั จุบนั กรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2540 – ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
- ปี 2539 – ปจั จุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
- ปี 2550 - 2554
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บริษทั กรุ๊ปลิส จากัด (มหาชน)
- ปี 2549 – 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
: บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ประวัติกำรทำงำน

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

- ไม่ม ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
2. บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
กำรดำรงต ำแหน่ งในบริ ษัท อื่ นที่ อ ำจท ำให้ เ กิ ด - ไม่ม ี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
9 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562 - ไม่ม ี –
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กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำร
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562

- ไม่ม ี –
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6/6 ครัง้
4/4 ครัง้
2/2 ครัง้

8. รศ.ดร.เอกชัย นิ ตยำเกษตรวัฒน์
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
/ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
56 ปี
- ปริญญาเอก สาขาการเงิน สถาบันการศึกษา University of Mississippi,
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์(เคมีวศิ วกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 24/2017
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ ที่ 9/2017
- หลักสูตร Compensation Survey รุน่ ที่ 1/2011
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committeeรุน่ ที่ 12/2011
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 35/2005
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง :
- 2554 -ปจั จุบนั
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2554–ปจั จุบนั
- ปี 2553–ปจั จุบนั
- ปี 2552–ปจั จุบนั
- ปี 2551–ปจั จุบนั
- ปี 2549–ปจั จุบนั
- ปี 2550 – 2553
- ปี 2547 – 2549

กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ :
บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
: บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน))
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ :
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

-

บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน)
บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)

กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 1 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
9 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 156,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.03
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
-ไม่ม-ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
-ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
6/6 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
4/4 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2/2 ครัง้

9. นำยณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
51 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุน่ ที่ 3/2016
- รายงานผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 70/2006

ประวัติกำรทำงำน

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุน่ ที่ 2/2559
- ปี 2557-ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
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ประวัติกำรทำงำน

-

ปี 2556–ปจั จุบนั
ปี 2547–ปจั จุบนั
ปี 2548–2552
ปี 2545–2548

กรรมการ : บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั นู นา จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สานักคณะกรรมการ
: บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด(มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝา่ ยวาณิชธนกิจ : ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)

- ปี 2544–2545
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั นู นา จากัด
2. บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด

- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
9 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
-ไม่ม-ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
-ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
6/6 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
4/4 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2/2 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1/1 ครัง้
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 ประวัติผบ้ ู ริ หาร และ เลขานุการบริ ษทั
1. นำงพริม ชัยวัฒน์
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั
44 ปี
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide รุน่ ที่ 36/2017
- หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 37/2011
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน่ ที่ 6/2011
- หลักสูตร Effective Minute Taking รุน่ ที่ 19/2011
- หลักสูตร Company Secretary Program รุน่ ที่ 37/2010
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ ที่ 9/2009
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
- มาตรฐานรายงานการเงิน TFRS 15
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กิจกรรม Coaching เชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
- Smart Factory for Industry 4.0
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั จดทะเบียน รุน่ ที่ 11/2014
- หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั รุน่ ที่ 29/2014
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ความท้าทายของผูต้ รวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Block chain
- เล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษทั จดทะเบียน รุน่ ที่ 1/62
- Data Analytics for Internal Auditor รุน่ ที่ 2/62
- หลักสูตร Data Analytics for Internal Auditor รุน่ ที่ 2/62
- หลักสูตรเรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษทั จดทะเบียน รุ่นที่ 1/62
- หลักสูตรความท้าทายของผูต้ รวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain
- หลักสูตรมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15
- หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 104)
- หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 105)
- หลักสูตรความรูพ้ น้ื ฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- หลักสูตร TFRS 2561 รุน่ ที่ 2/61 (หลักสูตรย่อย 702)
- หลักสูตรกรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที่ 3)
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที่ 4)
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
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กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่ (ต่อ)

- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร Beyond Treasury Management

อื่นๆ
- กิจกรรม Coaching เชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- การใช้งาน Excel 2010 ระดับกลาง
- Smart Factory for Industry 4.0
- CFO Innovation Forum (CFO Innovation)
- หลักสูตร การจัดทางบการเงินรวม และการจัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
(กรณีศกึ ษาการจัดทางบการเงินของบริษทั จดทะเบียน ปี 2558
- หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทม่ี กี ารซือ้ ขายควบรวมกิจการ ศูนย์สง่ เสริมพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการออกหุน้ กู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Management Communication Sasin Business English
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Draft Transfer Pricing Law PWC
- ปี 2557 – ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั
ประวัติกำรทำงำน
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุ การบริษทั
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2549 – 2550 ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2546 – 2549 หัวหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงิน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate
- ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
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2. นำยเสกสรรค์ สิ นบันลือกุล
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
46 ปี
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2559 – ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2559 ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2539 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
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 ประวัติผค้ ู วบคุมดูแลการทาบัญชี
1. นำงสำวจิ ตตรำภำ ศิ ริสมั พันธ์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีอาวุโส
ตำแหน่ งในบริษทั
37 ปี
อำยุ
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะพาณิชยศาสตร์และการ
กำรศึกษำ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรเกี่ยวกับด้านบัญชี อย่างต่อเนื่อง
กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
ปี 2559 – ปจั จุบนั
ผูจ้ ดั การบัญชีอาวุโส บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ประวัติกำรทำงำน
ปี 2557 – 2559
Business Planning Analyst manager
บริษทั อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
ปี 2556 – 2557
Business Planning Analyst
บริษทั อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
ปี 2555 – 2556
ผูจ้ ดั การบัญชี
บริษทั เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ปี 2554 – 2555
Audit Manager
บริษทั ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ เอบีเอเอส จากัด
ปี 2548 – 2554
Assistance Auditor
บริษทั ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ เอบีเอเอส จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี - ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)
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 ประวัติหวั หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
2. นำงสำวสุพตั ตรำ นิ จจะยะ
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
31 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- การทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
- วิธกี ารประเมินความเสีย่ ง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
Entis Management
- Successful Leaderships and Supervisory Skills Technique
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
- Compliance and Compliance Audit
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กลไกสาคัญในการกากับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิม่ ทางธุรกิจ
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักการบริหารกิจการที่ดี

ประวัติกำรทำงำน

-

ปี 2558–ปจั จุบนั
ปี 2557 – 2558
ปี 2556 – 2557
ปี 2554 – 2556

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ Qsys Auditor : บริษทั มาลีนโกลด์ โปรดักส์
เจ้าหน้าทีว่ ศิ วกรรม : บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ รน์ จากัด

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2562
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562)

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 172
บริษทั ปญจวั
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กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ปะธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนา
องค์กร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ / กรรมการอิสระ

4. นางมาลี เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

-

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน
/ เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

10. นางพริม ชัยวัฒน์

11. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตร
วัฒน์
9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการอิสระ

-

กรรมการ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการ

กรรมการ

2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ

-

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ตาแหน่ง

บริษทั มิลล์แพค
จากัด
MPC

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ชื่อ – นามสกุล

บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

-

กรรมการ

-

บริษทั เอลิ
แก็นซ์ แพคเกจ
จิง้ จากัด :
EPC

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั ปญั จวัฒนา
(เทียนจิน) พลาสติก
จากัด : PJT

บริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั พลาส
เทค แล็บ
จากัด : PTL

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั ปญั จ
วัฒนา (เจียงซู)
พลาสติก จากัด :
PJJ

