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รา่ง - สารจากคณะกรรมการ 

                                 
 

เรยีน  ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ในปี 2563 ประเทศไทยได้รบัผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งส่งผลต่อภาค

เศรษฐกจิและสงัคมในวงกวา้งไปทัว่โลก  ซึง่ในช่วงไตรมาส 2 ทีม่กีารประกาศ Lock Down ทัว่ประเทศ  ส่งผลกระทบใหม้ี
การหดตวัของยอดขายลดลงอย่างมาก  โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ในขณะทีต่้นทุนการผลติส่วนใหญ่
ยงัคงเป็นต้นทุนคงที่ ท าให้การควบคุมและบริหารต้นทุนท าได้ล าบาก อย่างไรก็ดี บริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากัด 
(มหาชน) ไดถ้อืโอกาสจากวกิฤตโควดิทีเ่กดิขึน้ บรหิารต้นทุนและปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติ ท าใหส้ามารถลดต้นทุน
การผลติไดค้่อนขา้งด ีในช่วงไตรมาส 3 ยอดขายทีก่ลบัเขา้มาค่อนขา้งมากของทุกอุตสาหกรรมจากสถานการณ์โควดิทีเ่ริม่
ผ่อนคลายจากอตัราผู้ตดิเชือ้ที่ลดลง ในขณะที่มกีารจดัการและปรบัปรุงลดต้นทุนการผลติไปแลว้ทัง้โรงงาน เหล่านี้ส่งผล
ใหผ้ลการด าเนินงานในครึง่ปีหลงัเริม่ดขีึน้ โดยมอีตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสุทธทิีส่งูขึน้กว่าปีก่อน รวมถงึการทบทวน
และการชะลอการลงทุนที่ไม่จ าเป็นอย่างเขม้งวดและบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีนอย่างมปีระสทิธภิาพท าให้ฐานะการเงนิของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดก้ลบัมาแขง่แกร่งและมเีสถยีรภาพดกีว่าปีทีผ่่านมา โดยทัง้นี้ เกดิจากความร่วมมอืร่วมใจกนัทัง้ส่วน
ของฝา่ยบรหิารและพนกังานเพื่อบรหิารตน้ทุนการผลติผ่านโครงการต่างๆ ทัง้สาขาทีป่ระเทศไทยและสาขาทีป่ระเทศจนี  

 
ส าหรบัปี 2564 จากการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกจิโลกจะยงัคงชะลอตวัจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควดิ

ระลอกสอง แต่สถานการณ์เริม่ผ่อนคลายจากการบรหิารจดัการกระจายการใชว้คัซนี ซึง่หากการฉีดวคัซนีเป็นไปตามกรอบ
ระยะเวลาทีว่างไว้ จะสามารถเพิม่ความมัน่ใจใหภ้าคธุรกจิ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป ท าให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิที่ยงัถูก
ปิดลอ็กหรอืท าได้จ ากดั จะสามารถเปิดกวา้งได้มากขึน้ ซึ่งเป็นปจัจยัหนุนใหเ้ศรษฐกจิประเทศในภาพรวมกลบัมาฟ้ืนตวั 
ส่งผลให้ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จดีพี)ี ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมาขยายตัวติดลบ 6.1% กลบัมาเป็นบวกได้  ทัง้นี้ 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีความเชื่อมัน่อย่างมาก ในการรักษาระดับความสามารถท าก าไร ผ่านกิจ
กรรมการบรหิารตน้ทุนต่างๆกอปรกบัการกลบัมาของยอดขาย ซึง่คาดว่าจะเตบิโตกว่าปี 2563  

 
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) มคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะผลกัดนัใหบ้รษิทักา้วต่อไปดว้ยความมัน่คงอย่าง

ต่อเนื่อง มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันากระบวนการผลติ รกัษาความสามารถในการแข่งขนั  รวมถงึการขยายตลาด ควบคู่ไปกบั
การเพิม่ก าลงัการผลติ เพื่อเพิม่อตัราการเติบโตทัง้ในส่วนของกลุ่มบรรจุภณัฑ์พลาสตกิ และชิ้นส่วนยานยนต์อย่างสงูสุด 
ตลอดจนการพจิารณาถึงความเสีย่งของการลงทุนเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของบริษัทบรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้หลกัความ
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ระมดัระวงั การศกึษาผลตอบแทน วเิคราะหถ์งึองคป์ระกอบความเสีย่งอย่างรอบคอบในทุกๆดา้น ในส่วนของช่องทางการ
จดัหาเงนิทุน บรษิทัมกีารรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัสถาบนัการเงนิ และแหล่งเงนิทุนต่างๆ เพื่อรองรบัการขยายตวัในอนาคต  
 

ทัง้นี้ หลงัจากผ่านวกิฤตโควดิ ซึง่ท าให้คณะกรรมการบรษิทั และคณะผูบ้รหิารพรอ้มดว้ยพนักงานของบรษิทัทุก
ท่าน เกดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาทัง้กระบวนการท างาน ไม่เพยีงแต่ระบบงาน การปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มการท างานยงัรวมถึง
การเติบโตทางความคิด พวกเรามีความภาคภูมิใจในการท างาน พร้อมที่จะมุ่งมัน่และร่วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท 
ตลอดจนการด ารงซึง่ปรชัญาด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึความปลอดภยัและใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม มุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์ร
อย่างยัง่ยนื คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย รวมถึงสถาบนั
การเงนิ ทีส่นบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทั ดว้ยดมีาตลอด และขอใหเ้ชื่อมัน่ว่าบริษทัจะสานต่อความมุ่งมัน่และทุ่มเทใน
การด าเนินธุรกจิอย่างรอบคอบ รดักุม โปร่งใส ยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ บรรษทัภบิาล และการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย และเป็นองคก์รทีเ่จรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 

 . 

 

(นายสาธติ  เหมมณฑารพ) (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) (นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ) 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ผูถื้อหุ้น บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการของ บรษิทั 
ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย  กรรมการ
อิสระ จ านวน 3 ท่าน โดย 1 ในนัน้ มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูกิจการ 
ปฏบิตัหิน้าที่ตามขอบเขตความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกบัข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดแ้ก่ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

1. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
3. นายณฐัวฒุ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 

 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ มี

การประชุมทัง้สิ้นรวม 5 ครัง้ โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยน
ขอ้คดิเหน็กบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชใีนเรื่อง
ทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ดงัน้ี 

1. การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้สอบทาน
งบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ า
รายไตรมาส และประจ าปี 2563 ซึ่งได้จดัท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากนโยบาย
บญัชทีีส่ าคญั รายงานทางการเงนิที่มนีัยส าคญั การประมาณการ
ทางบญัช ีหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มูลที่
ส าคญั ร่วมกบัผู้สอบบญัชี และฝ่ายจดัการ พร้อมให้ค าแนะน า 

รวมถึงข้อคดิเห็นที่เป็นประโยชน์ ก่อนจะให้ความเหน็ชอบและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทั   

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการได้ประชุม
รว่มกบัผูส้อบบญัชี โดยไมม่ฝ่ีายจดัการของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม 
1 ครัง้ เพื่อปรกึษาหารอืถึงขอ้มูลที่มคีวามส าคญัในการจดัท างบ
การเงนิ และหากผูส้อบบญัชพีบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัเกี่ยวกบั
การทุจรติหรอืการฝ่าผนืกฎหมายของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ส าหรบัรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทได้จ ัดท าขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รบัรองโดยทัว่ไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญั
อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิและมขี้อมูลซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน 
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2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหาร
ความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบรหิารความเสี่ยง
จากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบญัชี และรบัทราบรายงานผลการบรหิารความเสี่ยงของ
องคก์ร ที่มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management 
Committee) ท าหน้าที่ก ากบัดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้การอนุมตันิโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง 
ติดตามการประเมิน ความเสี่ยง อนุมตัิมาตรการจดัการความ
เสีย่ง และมกีารสรุปรายงานผลการบรหิารความเสี่ยงขององคก์ร
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบอย่างสม ่ าเสมอ ซึ่งท าให้
เชื่อมัน่ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
เพียงพอกบัสภาพการด าเนินธุรกิจ และสามารถบริหารความ
เสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ประจ าปี 2563 
โดยพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏบิตัดิา้นการควบคมุภายใน
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) เพื่ อประเมินระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน  ซึ่ งผล  การประเมินสร้างความเชื่ อมัน่ อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ ท าให้สามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้มีการทบทวนนโยบาย 
เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในมีประสทิธภิาพทัง้ใน
ส่วนของประเทศไทยและประเทศจนี รวมไปถึงพจิารณารายงาน
ผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการแก้ไขตามรายงานการ
ตรวจสอบ เพื่อรบัทราบสาเหตุ ปัญหาและให้ค าแนะน าในการ
พฒันาปรบัปรงุการปฏบิตังิานตรวจสอบใหม้ปีระสทิธภิาพ 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้สอบทาน
การด าเนินงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
และรบัทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ
ดแูลกจิการ มคีวามเหน็ว่า บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามที่เป็น
สาระส าคญั 

4. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยยดึหลกัความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอเป็น
ปกตทิางธรุกจิ และประโยชน์สงูสดุของบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มคีวามเหน็
ว่ารายการที่เกี่ยวโยงกนั ซึ่งรวมถึงรายการซื้อที่ดนิพรอ้มอาคาร
โรงงานจากบุคคลที่ เกี่ยวข้องกัน  เพื่อให้บริษัทย่อยเช่าใช้
ด าเนินงาน ที่ซึ่งได้ผ่านการอนุมตัิการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั
และการได้มาซึ่งสินทรพัย์จากที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2563 แล้วนัน้ เป็นรายการที่เข้าข่ายเป็นธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไข
การค้าทัว่ไป มีความสมเหตุสมผล มีการอนุมตัิก่อนการเข้าท า
รายการ เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั  

5. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ให้ความส าคญั
เป็นอย่างยิง่กบัการส่งเสรมิและมุง่เน้นใหด้ าเนินงานตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสรมิและ
ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดแีละความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2563 จดัให้มีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ใหแ้นวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จ าเป็น
เพื่อพฒันาระบบก ากบัดูแลกจิการที่ดใีหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ให้
มีความเป็นมาตรฐานเทียบเท่า ระดบัสากล อันเป็นการสร้าง
ความมัน่ใจแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม 

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี การพิจารณา คดัเลือก 
และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณา
คดัเลือกความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และการเสนอแต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกและ
คณุภาพงานของผูส้อบบญัชใีนรอบปีที่ผ่านมา สถานะของผูส้อบ
บญัชี ทีมงานผู้สอบบญัชี และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี
เสมอ ข้อจ ากดัที่มสีาระส าคญัและขอ้ก าหนดของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการพจิารณาใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชตีาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ผูส้อบ 
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บัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่าง
แทจ้รงิ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณา
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ
จ ากดั ไดป้ระเมนิความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานส าหรบัปี 
2563 ซึ่งเป็นปีที่ 12 ของบริษัทสอบบัญชีและเป็นปีที่ 3 ของ
ผู้สอบบญัชีที่ลงนามรบัรองงบการเงนิ โดยเห็นว่าเป็นผู้มคีวาม
เขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวิชาชพีดว้ยความเป็น
อิสระ มคีวามเป็นกลาง มปีระสบการณ์ มคีวามสามารถและส่ง
มอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่ าเสมอ มีผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ ในระดับที่ น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ 
เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัิต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ใหแ้ต่งตัง้  

1. นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่8134 และ/หรอื  

2. นายธนะวฒุ ิ พบิูลยส์วสัดิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่6699 และ/หรอื  

3. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่7517    

ส าหรับปี  2564 เป็นปีที่  13 ของบริษัทสอบบัญชี  และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวนเงินไม่เกิน  1,930,000 บาทต่อปี 
โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏิบตัติามเงื่อนไขของบตัร
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรบัรองบัตร
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 
บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปีให้ก าหนดค่าสอบ
บัญ ชีได้ ไม่ เกิน  100,000 บ าทต่ อห น่ึ งบริษัท  ทั ้ง น้ี ไม่ รวม

ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 
ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

 

7. การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มคีวามเหน็
โดยรวมวา่ ไดป้ฏบิตัหิน้าที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ที่ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้
ความรูค้วามสามารถและความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็น
อสิระ ไม่มขีอ้จ ากดัในการรบัทราบข้อมูลจากผู้บรหิาร พนักงาน
และผูเ้กี่ยวข้อง ตลอดจนไดใ้ห้ความเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

 

 

 

 

 

 

 
นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี

ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดม้ี
การประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่มสีาระส าคญัในการ
ปฏบิตังิานไดด้งัต่อไปนี้ 

    1. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งให้เหมาะสม 
และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิของบรษิทั  และ
อุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป       
    2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นแผนบริหารความเสี่ยง 
(Mitigation Plan) ส าหรบัรายการความเสีย่งทีม่ผีลต่อแผน
ธุรกจิปี 2563 และมกีารติดตามความคบืหน้าและทบทวน
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบั
ทีย่อมรบัได ้โดยใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการความ
เสี่ยงที่ส าคัญขององค์กร และในแต่ละสายงานและกลุ่ม
ธุรกจิของบรษิทั     

     3. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นแผนบริหารความเสี่ยงทาง
การเงินและสภาพคล่อง โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของรายได้และรายจ่ายและ
พจิารณาถึงแหล่งเงนิทุนส ารอง รวมถึงพจิารณาโครงการ
ลงทุนต่างๆทีม่คีวามเสีย่งต ่าและใชเ้งนิลงทุนทีไ่ม่สงู 

     4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล
การบรหิารความเสีย่งประจ าปี 2563 แก่คณะท างานบรหิาร
ความเสีย่ง และผู้บรหิาร เพื่อน าไปด าเนินการและพฒันา
ระบบบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ 

     5. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ พิจารณา และประเมิน
ความเสีย่งของแผนฉุกเฉินเพื่อรองรบัสถานการณ์โควดิใน
หลายๆมติ ิ  

ทัง้นี้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง มคีวามมุ่งมัน่ ที่จะ
ก าหนดและบรหิารจดัการความเสีย่งไม่ให้เกิดผลกระทบ
รุนแรง กบัแผนการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อใหบ้รษิทัได้
บรรลุเป้าหมายขององคก์ร รวมถงึการด ารงประโยชน์สงูสดุ
ของผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 

 
รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    

รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                      
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
ในปี 2563 เศรษฐกจิไทยไดร้บัผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 สง่ผลใหผ้ลติภณัฑม์วล
รวมในประเทศ (จดีพี)ี ในปีทีผ่่านมาขยายตวัตดิลบ 
6.1%  โดยเฉพาะในกลุ่มอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์
ทีช่่วงไตรมาส 2 ทีม่กีารประกาศ Lock Down ทัว่
ประเทศ  ท าใหเ้กดิการหดตวัของยอดขายทีล่ดลงอย่าง
มาก  ซึง่กระทบต่อผลการด าเนินงานและการควบคมุ
ตน้ทุนอย่างมปีระสทิธภิาพบนภาวะความผนัผวนของ
ยอดขาย อย่างไรกด็คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้
ค านึงถงึและมกีารประชมุเพื่อตดิตาม และบรหิารความ
เสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ไป จากปัจจยัแวดลอ้มภายนอกทีไ่ม่สามารถควบคมุได ้
รวมถงึกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 6 
คน ซึง่เป็นกรรมการอสิระ 3 คน ท าหน้าทีก่ ากบัดแูล
และสนบัสนุนใหม้กีารบรหิารความเสีย่งทีม่ี
ประสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์ร พรอ้มมุ่งเน้นปลกูฝัง
วฒันธรรมองคก์รในเรื่องการบรหิารความเสีย่งอย่าง
ต่อเนื่อง                               
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รายงานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

 และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
ได้พิจ า รณาถึง คุณสมบัติ  ค ว ามรู้  ค ว ามสามารถ 
ประสบการณ์ รวมถึงความหลากหลายในหลายสาขา
วชิาชพี เพื่อก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรร
หา เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธแ์ละ
พนัธกจิของบรษิทั โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส โดยไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่า
เหมาะสมเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการได ้ 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดม้กีารประชุมทัง้สิน้ 1 ครัง้ ซึง่ไดพ้จิารณาใน
ส่วนของการทบทวนนโยบาย กฏบตัรคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน การประเมินผลกรรมการทัง้
คณะและรายคณะย่อย การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยพจิารณาจากภาระหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ผลประกอบการและขนาดของธุรกจิ
ที่มีก ารขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น  และ
เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืขนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 
รวมไปถึงการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนากรรมการ 
เพื่อให้สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ 
รวมถึงทบทวนการก าหนดทกัษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ขององคป์ระกอบคณะกรรมการ เพื่อใหม้คีวามทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

  
 

 
 

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิัท 
ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ต่างๆ โดยมจี านวนกรรมการอสิระ 2 ใน 3 หรอืมากกว่า
กึง่หนึ่ง และมกีรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการ ซึง่
เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ได้
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความรอบคอบ 
โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนมีการปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิทั 
และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการ
ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถอืหุน้และผูม้สี่วนได้
เสยี อาท ิการก าหนดแนวทางการพจิารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้รหิาร การพจิารณาคดัเลอืกรายชื่อ
ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
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นโยบายและปรชัญาการบริหารจดัการ 
 
 วิสยัทศัน์องคก์ร (Vision)   

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

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

 

พนัธกิจ (Mission)   
“เราพรอ้มรุดหน้าสูก่ารเตบิโตทางธุรกจิอยา่งไม่หยุดยัง้ ดว้ยการแสวงหาทุกตลาด

ทีม่โีอกาสและความเป็นไปได ้โดยใชป้ระสทิธภิาพการผลติอนัแขง็แกร่งของเรา เพื่อก้าวสู่ชยัชนะ
บนเวทกีารแขง่ขนั ดว้ยรปูแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นเลศิ  

ปณิธานของเรา คอื เราจะเป็นหน่ึงในใจของลูกคา้ในการสรา้งคุณค่าดว้ยคุณภาพการผลติ  
และมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในทุกตลาดทีเ่รากา้วไป เราจะขยายโอกาสธุรกจิและความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั ในกลุม่ลกูคา้ทีเ่ราสามารถประยกุตร์ปูแบบการผลติใหต้รงกบัความตอ้งการใหไ้ด้” 
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัย่อย 
 

 

บริษทั 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ผลิตภณัฑ ์

1. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 99.98 บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิเพื่อการอุปโภคบรโิภค  
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 99.97 จดัหาและจ าหน่ายฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 
3. บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 100.00 บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบัลูกคา้ในประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจนี 
4. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 99.99 บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สอบเทียบมาตรฐาน 

การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ 
และเคม ี

5. บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 100.00 บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบัลูกคา้ในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี 

 
ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ในการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัท มิได้มีความสมัพนัธ์หรือเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมี
นัยส าคญัแต่อย่างใด  มคีวามสมัพนัธ์กนัแต่เพยีงครัง้คราวที่เป็นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเป็นราคาตลาด
ทัว่ไป และมเีงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป  โดยบรษิทัใช้โครงสรา้งราคาขาย-ต้นทุน-ก าไร เช่นเดยีวกบัที่บรษิทัผลิต
และขายใหก้บัลูกคา้รายอื่นๆ การซื้อทีด่นิพรอ้มอาคารโรงงานจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั  เพื่อใหบ้รษิทัย่อยเช่าใชด้ าเนินงาน ซึ่งไดผ้า่นการ
อนุมตักิารท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัและการไดม้าซึง่สนิทรพัยจ์ากที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 แลว้ ซึง่รายละเอยีดไดก้ล่าวไวใ้น
หวัขอ้การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ เรื่องรายการระหวา่งกนั 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัใน 5 ปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2559 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

จากมลูนิธพิระมหาไถ่เพื่อการพฒันาคนพกิาร 
 บรษิทัไดช้ าระทุนจดทะเบยีน บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั เพิม่เตมิ จ านวน 1,000,000  

ดอลล่ารส์หรฐั 
 

2563  บริษทัมีการซื้อที่ดินพร้อมอาคารโรงงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั  เพื่อให้บริษทัย่อยเช่าใช้ด าเนินงาน
จ านวน 60.34 ลา้นบาท 

 บรษิทัไดช้ าระทุนจดทะเบยีน บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั เพิม่เตมิ จ านวน 300,000  
ดอลล่ารส์หรฐั 
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

• การประกอบธรุกิจ 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา  และชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ที่มคีุณภาพ
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ที่มตีราสนิค้า  (Brand) เป็นที่รู้จกัในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
โดยทัว่ไป การผลติสนิคา้ของบรษิทัจะมาจากกระบวนการผลติหลกั 2 ประเภทไดแ้ก่ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection 
Molding) ได้แก่ บรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ   ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ ทัง้น้ีผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสตกิที่บรษิทัผลติมหีลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสนิคา้ต่างๆไดแ้ก่ น ้ามนัหล่อลื่น 
นมและนมเปรีย้ว  สนิคา้อุปโภคบรโิภค สารเคมสี าหรบัใชใ้นการเกษตร และชิน้สว่นพลาสตกิส าหรบัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เป็น
ต้น โดยวตัถุดบิส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตมาจากเมด็พลาสตกิประเภทโพลีเอทธลิีน  (Polyethylene) และเมด็พลาสติกโพลีโพรพลินี 
(Polypropylene)  

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

ทัง้น้ีบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิ้นส่วนพลาสตกิที่ผลติใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายจะมรีายละเอยีดปลกียอ่ยทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบั
ความตอ้งการของลูกคา้ทีจ่ะน าไปใชง้าน  ซึง่แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของลูกคา้ไดด้งัน้ี 

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

• โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2561 – 2563 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัตามงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 2562 และ 2563 เป็นดงัน้ี 

 
โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์

รายละเอียด  ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,730.70 91.44 2,683.17  85.03 2,434.71 86.34 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 239.21 8.01 269.90  8.55   339.69 12.05 
รายได้จากการขายรวม 2,969.91 99.45 2,953.07  93.58 2,774.40 98.39 
รายได้จากงานโครงการ 6.93 0.23 187.42  5.94 19.62 0.70 
รายไดอ้ื่นๆ 9.62 0.32 15.03  0.48 25.81 0.91 

รวมรายได ้ 2,986.46 100.00 3,155.52  100.00 2,819.83 100.00 
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โครงสรา้งรายได้แบ่งตามกลุม่ผลิตภณัฑ ์

รายละเอียด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ล้านบาท 

ร้อยละ 
อตัรา 
การ 

เติบโต 
ภาชนะบรรจภุณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 1,607.37  8.93  1,376.95  -14.34 1,393.92 1.23 
ภาชนะบรรจภุณัฑน์มและนมเปรีย้ว 357.91  6.14  424.67 18.65 389.40 -8.31 
ภาชนะบรรจภุณัฑส์นิคา้อุปโภค 
บรโิภคและน ้ายาเคม ี

216.43  6.60  189.03  -12.66  152.94 -19.09 

ชิน้สว่นยานยนต์ 788.20  17.08  962.42 22.10 838.14 -12.91 
รวมรายได้จากการขาย 2,969.91  10.44  2,953.07  -0.57 2,774.40 -6.05 

รายไดจ้ากงานโครงการ 6.93  100.00  187.41 2,604.33 19.62 -89.53 
รายไดอ้ื่น 9.62  65.18  15.04 56.34 25.81 71.61 
รายได้รวม 2,986.46  10.82  3,155.52  5.66 2,819.83 -10.64 

 

• ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิน้ส่วนพลาสตกิทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยผลตินัน้    แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของ
ลูกคา้ไดด้งัน้ี 

ก) บรรจภุณัฑพ์ลาสติกส าหรบับรรจนุ ้ามนัหล่อล่ืน   บรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ
ประเภทขวด แกลลอน และถงัในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็นบรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่นได้
ตามความต้องการของลูกค้า  ตัง้แต่ขนาดเล็กที่มขีนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลติร และขนาดใหญ่ที่มขีนาด
บรรจ ุ18 ลติร และ 20 ลติร  
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ข) บรรจภุณัฑพ์ลาสติกส าหรบับรรจนุมและนมเปรีย้ว  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตส าหรบับรรจนุมและ
นมเปรีย้วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนมเปรี้ยวที่ผลติจะต้องสมัผสักบัอาหาร
โดยตรง ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบักระบวนการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้ว    โดยบรษิทัได้
แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการท างานออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็นห้องระบบปิด (Clean Room)  และแยก
เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติและพนักงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติออกจากสายการผลติอื่น เพื่อเป็นการป้องกนัการปนเป้ือน
ของฝุ่ นละอองและแบคทเีรยีและสามารถควบคมุคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) 
และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภณัฑท์ี่บรษิทัสามารถผลิตไดม้ขีนาดบรรจุ 80 
มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลติร และ 5 ลติร 

           

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ)  ช้ินส่วนยานยนตพ่์นสี  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายชิ้นสว่นยานยนตพ์น่ส ี ใหแ้ก่ลูกคา้ ภายใตต้ราสนิคา้ ของคา่ยรถยนต์

ต่างๆ รวมทัง้ใหบ้รกิารฉีดขึน้รปู ชุบ และพน่สผีลติภณัฑพ์ลาสตกิใหก้บับรษิทัซึง่เป็นผูผ้ลติรถยนต์ (Product Maker) ซึง่จะน า
ผลติภณัฑข์องบรษิทัไปเป็นส่วนประกอบในชิน้สว่นของรถยนต์ 
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• กลยทุธก์ารแข่งขนั 

บรษิทัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์ที่มคีุณภาพ 
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกคา้ ที่ไดร้บัการยอมรบัจากลูกคา้ในดา้นคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการให้บรกิาร   
โดยบรษิทัให้ความส าคญัและใส่ใจในการผลติตัง้แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณัฑ์, การจดัหาวตัถุดบิ,  การควบคุมการผลิต 
รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่า
ชิน้งานทีบ่รษิทัผลติตรงตามความตอ้งการและการออกแบบของลูกคา้  

ทัง้น้ีกลยทุธท์ีบ่รษิทัใชใ้นการแขง่ขนั เป็นดงัน้ี 
(1) คุณภาพของผลิตภณัฑ์   บรษิทัให้ความส าคญัต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่บรษิทัผลิต เพื่อให้ผลิตภณัฑ์

ดงักล่าวมีคุณสมบตัิตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยบริษทัจะให้ความส าคญัตัง้แต่การออกแบบรูปทรงของ
ผลิตภณัฑ์  การจดัหาวตัถุดบิที่มคีุณสมบตัติรงตามที่ลูกค้าก าหนด การก ากบัดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ตอน 
รวมไปถงึการตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑท์ี่ผลติเสรจ็แล้ว โดยบรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑ์
ทีผ่ลติเสรจ็แลว้ 2 ระดบั คอื  
1. การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติ และ 
2. การตรวจสอบขัน้สุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกคา้   ทัง้น้ีเพื่อให้ม ัน่ใจว่าผลิตภณัฑ์ที่บรษิทัผลิตและส่งมอบให้แก่

ลูกคา้มคีณุสมบตัติรงตามทีลู่กคา้ก าหนด 

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน   บรษิทัใหค้วามส าคญัในการควบคุมและจดัส่งผลติภณัฑ์ให้แก่ลูกคา้ได้ตรงตาม
เวลาและสามารถสง่มอบงานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ในการท างานของบรษิทั 

(3) ความมัน่คงในการผลติ บรษิทัสามารถผลิตและจดัหาผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และใน
ปรมิาณและเวลาที่ก าหนด เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกค้าว่าจะได้รบัมอบสนิค้าในปรมิาณและเวลาที่ทนักบัความ
ต้องการ  โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ที่บรษิทัผลิตจะต้องจดัส่งให้แก่ลูกคา้เพื่อให้สามารถน าไปใช้แบบทนัเวลาพอด ี
(Just-in-Time)  

(4) ความสามารถในการเพิม่หรอืขยายก าลงัการผลติ บริษัทสามารถเพิ่มหรือขยายก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
รองรบัการเตบิโตและการขยายตวัทางธุรกจิของลูกคา้ โดยสามารถผลติผลติภณัฑ์ไดใ้นปรมิาณที่เพิม่ขึน้หากมคีวาม
ตอ้งการจากลูกคา้ 

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

ทัง้น้ีบรษิทัไดพ้ฒันาและน ากระบวนการรวมถงึระบบการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลติของบรษิทัเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการต้นทุนโดยน าระบบ TPM (Total Productive Maintenance)  เขา้มาใช้ตัง้แต่ปี 2543  ท าใหบ้รษิทั
สามารถควบคมุตน้ทุนในการผลติ อนัน ามาซึง่การรกัษาความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั    

(6) ความรบัผดิชอบและความสมัพนัธท์ีด่ตี่อลูกคา้    

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

• การรกัษาความลบัของลูกคา้   บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความลบัของลูกคา้ โดยบรษิทัจะควบคุมดูแลไมใ่ห้
มกีารน าข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ที่ลูกค้าว่าจ้างบริษทัผลิต หรอืข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลบั
การค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการท าธุรกิจของบริษทั น ามา
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรอืน าขอ้มลูดงักล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตวั 

• ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ที่มตีราสนิค้าเป็นที่รู้จกัในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บรโิภคทัว่ไปที่
ตอ้งการบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิน้สว่นพลาสตกิทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน  โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ไดด้งัน้ี 

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

• ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัมกีารจ าหน่ายผลติภณัฑ์ และใหบ้รกิารกบัลูกคา้ในประเทศทัง้หมด โดยผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทาง
เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทั ดงัน้ี  

- การจ าหน่ายผา่นทมีงานฝ่ายการตลาด บรษิทัด าเนินการตดิต่อลูกคา้โดยตรงผ่านทมีงานฝ่ายการตลาดของบรษิทัที่มี
ประสบการณ์ ความรู ้และสามารถเขา้ถงึความต้องการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยทมีงานฝ่ายการตลาดของบรษิทั
จะไปพบกบัลูกคา้และน าเสนอผลติภณัฑ ์ขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิคา้ใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้และท า
ใหท้ราบถงึความต้องการใหม่ๆ ของลูกคา้ รวมถงึในบางครัง้อาจมกีารประสานงานร่วมกนักบัหลายๆ ฝ่ายภายใน
บรษิทั เช่น ฝ่ายผลติ และฝ่ายวางแผน เป็นต้น เพื่อร่วมกนัจดัท าและน าเสนอขอ้มูลเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของ
ลูกคา้ในแต่ละราย 

- การจ าหน่ายโดยเขา้ร่วมประมลูงาน  เป็นอกีหน่ึงช่องทางในการจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทั ซึง่สว่นใหญ่จะเป็นวธิี
ที่ลูกคา้ในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นใช้ในการคดัเลอืกผู้ผลติ  โดยมี
ทมีงานฝ่ายการตลาดของบรษิทัจะตดิตามข่าวสารในการเปิดประมลูงานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อยื่นเสนอราคา
แข่งขนักบัผูผ้ลติรายอื่น โดยลกัษณะการประมูลจะเป็นการประมูลเฉพาะผูผ้ลิตที่เคยผลติใหแ้ก่เจา้ของสนิคา้อยู่ใน
ปัจจบุนั(การประมลูแบบปิด)  เพื่อใหไ้ดร้บัคดัเลอืกและค าสัง่ซือ้จากลูกคา้ 

- การจ าหน่ายโดยลูกคา้เขา้มาติดต่อบรษิทัโดยตรง  ลูกคา้ของบรษิทับางรายมกีารตดิต่อสัง่ซื้อผลติภณัฑจ์ากบริษทั
โดยตรง เน่ืองจากไดร้บัค าแนะน าจากลูกคา้เดมิของบรษิทั  

• นโยบายการก าหนดราคา 

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

เน่ืองจากตน้ทุนสว่นใหญ่ของผลติภณัฑข์องบรษิทัมาจากราคาวตัถุดบิ คอื เมด็พลาสตกิโพลเีอทธลินี และเมด็พลาสตกิโพลี
โพรพลีนี ซึ่งบรษิทัจะสัง่ซื้อวตัถุดบิส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรกต็ามเน่ืองจากวตัถุดบิดงักล่าวเป็นสนิค้าที่มลีกัษณะเป็น 
Commodity ราคาของวัตถุดิบดังกล่าวจึงถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลก ที่ มีการ
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เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจจะมรีาคาเปลี่ยนแปลงได ้ดงันัน้ราคาจ าหน่ายของผลติภณัฑข์องบรษิทัจงึมกีารก าหนดใหส้ามารถ
ปรบัราคาไดส้ าหรบัลูกคา้ที่มเีงื่อนไขก าหนดไวใ้หป้รบัราคาได ้โดยจะมกีารก าหนดไวใ้หส้ามารถปรบัราคาจ าหน่ายไดทุ้กเดอืน หรอื
ทุกไตรมาส เป็นตน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้  

แมว้่าจะมลีูกคา้บางประเภทที่ไม่มเีงื่อนไขการปรบัราคาก าหนดไวก้็ตาม  แต่บรษิทักส็ามารถเจรจาปรบัราคาจ าหน่ายได้
ตามราคาวตัถุดบิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

• การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
การจดัหาผลิตภณัฑ ์

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

o วตัถดิุบ 
วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติของบรษิทัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เมด็พลาสตกิ สผีสมพลาสตกิ และสตกิเกอรแ์ละชงิคฟิ์ลม์โดย
ลูกคา้จะเป็นผูก้ าหนดลกัษณะเฉพาะ ชนิด และคณุภาพของวตัถุดบิทีต่อ้งการใหก้บับรษิทั  ดงัน้ี 

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

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

ข) โพลโีพรพลีนี(Polypropylene, PP) 
เป็นพลาสติกที่มีความเหนียว และยืดหยุ่นได้ดีกว่าโพลีเอททีลีน ทนทานต่อความร้อน  ความชื้นได้ดี 
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากพลาสตกิประเภทน้ี ไดแ้ก่ บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจนุม และชิน้สว่นรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

 2. สผีสมพลาสตกิ 
ในการผลิตบรรจุภณัฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกนัน้  ต้องมีสีผสมพลาสติกเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัร่วมกบัเม็ด
พลาสตกิดว้ย  โดยตอ้งน าวตัถุดบิทัง้สองมาผสมกนัตามสดัสว่น เพื่อใหไ้ดค้ณุสมบตัทิางกายภาพและสทีีต่อ้งการ 

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

• ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการผลติชิ้นส่วนพลาสตกิของบรษิทัไม่มมีลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่อย่างไรกต็ามใน     การผลิต

ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัจะมเีศษพลาสติกส่วนเกินที่ตดัออกจากชิ้นงานที่ผลติส าเรจ็ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถน าไปรไีซเคลิเพื่อใช้
ประกอบเป็นส่วนหน่ึงของวตัถุดบิในการกระบวนการผลติใหมไ่ดต้ามสดัส่วนของสูตรการผลติทีบ่รษิทัไดก้ าหนด ส าหรบัถุงพลาสตกิ
และกล่องกระดาษส าหรบัใช้บรรจุสนิคา้ ซึ่งสามารถน ามาใช้หมุนเวยีนได้หลายครัง้จนกว่าจะช ารุดและไม่สามารถน ามาใช้ได้อีกนัน้ 
บรษิทักจ็ะจ าหน่ายถุงพลาสตกิและกล่องกระดาษดงักล่าวทีช่ ารดุใหแ้ก่บุคคลภายนอกต่อไป 
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แมว้า่บรษิทัมโีรงงานของบรษิทั 2 โรงงานทีไ่มไ่ดต้ัง้ในนิคมอุตสาหกรรม แต่กต็อ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ    กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานที่ตัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ในจงัหวดัชลบุร ีกต็้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึง่การผลติของบรษิทักอ็ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ทัง้น้ีบรษิทัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกบัการจดัการและการปฏบิตักิารดา้นสิง่แวดล้อม จงึ
เป็นเครื่องรบัประกนัระบบการดแูลป้องกนัสิง่แวดล้อมทีเ่กดิขึน้จากการผลติของบรษิทั 

 

• สภาพการแข่งขนัและแนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม 
ในปี 2563 เศรษฐกจิไทยไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 สง่ผลใหผ้ลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (จดีพี)ี 

ในปีทีผ่า่นมาขยายตวัตดิลบ 6.1%  โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นสว่นยานยนตท์ีช่่วงไตรมาส 2 ที่มกีารประกาศ Lock Down ทัว่
ประเทศ  สง่ผลกระทบใหม้กีารหดตวัของยอดขายลดลงอย่างมาก   

2อุตสาหกรรมรถยนตใ์นปี 2563 ปรมิาณการผลติชะลอตวัเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยเป็นการลดลงของตลาด
ในประเทศและตลาดสง่ออกเน่ืองจากผลกระทบของการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ในหลายประเทศทัว่โลก  ส่วนปัจจยัใน
ประเทศมกีารหยดุการผลติชัว่คราว (เดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2563) ตามมาตรการลดการแพร่ระบาดโดยการ Lock Down สง่ผล
ใหเ้ศรษฐกจิในประเทศชะลอตวั 

2ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ 

(หน่วย :แสนคนั) 2558  2559  2560 2561 2562 2563 

การผลิต 19.12 19.44 19.89 21.65 20.14 14.00 
(%YOY) 1.71 1.68 2.28 8.15 -6.97 -38.48 
จ าหน่ายรถยนตร์วม 8.00 7.68 8.72 10.42 10.08 7.00 
(%YOY) -9.29 -3.86 13.38 19.50 -3.26 -30.53 
จ าหน่ายรถยนตนั์ง่ 3.05 2.80 3.49 4.17 4.12 2.94 
(%YOY) -17.39 -8.35 24.60 19.48 -1.20 -28.64 
ปริมาณการส่งออก 12.04 11.89 11.40 11.41 10.54 7.00 
(%YOY) 6.81 -1.36 -4.11 0.09 -7.62 -33.59 

 
อุตสาหกรรมบรรจภุณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นในปี 2563 มอีตัราการหดตวั ตามภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกจิ ส าหรบัปัจจยัความ

เสีย่งต่อเรื่องของรถยนต์พลงังานไฟฟ้าที่มผีลต่ออุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่น ฝ่ายบรหิารมองว่าขึน้อยู่กบัเทคโนโลยกีาร
ผลติแบตเตอรีไ่ฟฟ้าในรถยนต์และการสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าจากภาครฐัอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรกด็ ีมองว่าในกระบวนการ
เปลีย่นแปลงเทคโนโลยแีละห่วงโซ่อุปทานจะใชเ้วลาอย่างน้อย 5 ปี และมองวา่ในการเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนต์จะมุง่เน้นไปที่
กลุ่มไฮบรดิ ซึ่งยงัคงเครื่องยนต์สนัดาปภายในที่จะยงัเป็นส่วนประกอบหน่ึงของรถยนต์ในอนาคตในรูปแบบการขบัเคลื่อนแบบผสม
ระหวา่งมอเตอรไ์ฟฟ้า และเครื่องยนต ์ดงันัน้รถยนตป์ระเภทเครื่องยนต์สนัดาปภายในยงัคงเป็นทางเลอืกหลกัทางหน่ึงอยู ่อยา่งไรกด็ี
บรษิทัมกีารวางแผนรองรบัอยา่งรอบคอบในทุกมติใินการขยายการลงทุนหรอืศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการต่างๆเพื่อรองรบัการ
เตบิโตในอนาคต รวมไปถงึการขยายตลาดและเพิม่ฐานลูกคา้ในส่วนของกลุ่มบรรจภุณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นทัง้ในและต่างประเทศซึ่งจะท า
ใหย้อดขายของกลุ่มน ้ามนัหล่อลื่นจะยงัคงเป็นรายไดห้ลกัทางหน่ึงของกจิการ 

ส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัภาชนะบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้วและกลุ่มบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภค
บรโิภคและเคมกีารเกษตร มอีตัราการเตบิโตที่ลดลงเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ซึ่งมผีลต่อยอดขายคา้ปลกี 
รา้นสะดวกซื้อ รวมถงึกลุ่มโรงแรมและรา้นอาหารลดลง อย่างไรกด็ ีสถานการณ์ดงักล่าวเริม่คลี่คลายจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครฐัที่ออกโครงการต่างๆ รวมไปถงึมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอยู่ในวงจ ากดัในบางพืน้ที่ จงึท าใหย้อดขายในกลุ่มน้ีเริม่
สง่สญัญาณฟ้ืนตวัในครึง่ปีหลงั  
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1จากการรายงานคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2564 ซึ่งคาดไวว้่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จะขยายตวั
ร้อยละ 2.5 - 3.5 โดยมปัีจจยัสนับสนุนส าคญัประกอบด้วย (1) แนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปรมิาณการค้าโลก (2) แรง
ขบัเคลื่อนจากการใชจ้่ายภาครฐั (3) การกลบัมาขยายตวัของอุปสงคภ์าคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรบัตวัตามฐานการขยายตวั
ทีต่ ่าผดิปกตใินปี2563 ทัง้น้ีคาดวา่มลูคา่การสง่ออกสนิคา้ในรปูเงนิดอลลารส์หรฐัจะขยายตวัรอ้ยละ 5.8 การอุปโภคบรโิภคภาคเอกชน
และการลงทุนรวมขยายตวัร้อยละ 2.0 และร้อยละ 5.7 ตามล าดบั อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.0 – 2.0 และบญัชี
เดนิสะพดัเกนิดลุรอ้ยละ 2.3 ของ GDP  

2ทัง้น้ียอดผลติรถในปี 2564 มกีารคาดการณ์ว่าจะมปีรมิาณ 1.8 ล้านคนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 28.57 เมื่อเทยีบกบัปี 2563 โดย
แบ่งเป็นการผลติเพื่อการจ าหน่ายในประเทศประมาณ รอ้ยละ 40-45 และเป็นการผลติเพื่อการสง่ออกประมาณรอ้ยละ 55-60  

2อย่างไรก็ด ีส าหรบัแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2564 คาดว่าดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมปรบัตวัดขีึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่
อาจจะยงัไม่ดเีท่าปี 2562 เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ที่ยงัคงระบาดต่อเน่ืองทัว่โลกและเกดิการระบาดระลอก
ใหม่ในประเทศไทยตัง้แต่ช่วงธนัวาคมปี 2563 และยงัรอความชดัเจนการใช้วคัซนีป้องกนัโรคติดเชื้อไวรสัโควิด-19  ในส่วนของการ
สง่ออกสนิคา้ในปี 2564 คาดวา่เศรษฐกจิโลกจะกลบัมาขยายตวัได ้แมห้ลายประเทศจะใชม้าตรการล๊อคดาวน์ทีเ่ขม้งวดมากขึน้ตัง้แต่
ช่วงปลายปี 2563 แต่คาดว่าผลกระทบจะจ ากดักว่ารอบแรก ประกอบกบับรรยากาศสงครามการค้าโลกน่าจะมแีนวโน้มคลี่คลายลง
จากนโยบายการคา้ของประธานาธบิดคีนใหม่ของสหรฐัอเมรกิาเป็นแรงเกื้อหนุนส าคญัใหก้บัภาคการส่งออกสนิคา้ของไทย ดา้นการ
ใช้จ่ายของเอกชนคาดว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนจะทยอยฟ้ืนตวัจากมาตรการของรฐับาลที่คอยสนับสนุน อย่างไรกด็ ียงัมปัีจจยัทาง
เศรษฐกจิอื่นทีม่คีวามไมแ่น่นอนและอาจสง่ผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ บรรยากาศการเมอืงภายในประเทศ ภาคเศรษฐกจิ
ทีย่งัมขีอ้จ ากดัในการฟ้ืนตวั โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่วและบรกิารที่เกีย่วเน่ืองซึง่การฟ้ืนตวัยงัมขีอ้จ ากดัจากมาตรการควบคุมการ
เดนิทางระหว่างประเทศ สถานการณ์ภยัแล้ง ซึ่งมผีลต่อการประมาณการรายได้ยอดขายของบริษทั  อย่างไรก็ด ีบรษิทัได้มีการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลิต และมโีครงการลดต้นทุนในช่วงปีที่ผ่านมา และมกีารท างานสื่อสารใกล้ชิดกบัทางลูกค้าเพื่อรองรบั
ยอดขายบนภาวะความผนัผวนและปรบัแผนก าลงัการผลติใหเ้หมาะสม ซึ่งเป็นจุดแขง็ของบรษิทัที่ท าใหร้กัษาคุณภาพการบรกิารจน
ไดร้บัความไวว้างใจจากลูกคา้ทีม่คีวามหลากหลายอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------ 
1  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ            
2  ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม                                                                                                                               
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ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัมคีวามตระหนักและให้ความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมอืที่บริษทั ต้องน ามาใช้ในการบริหาร
จดัการองค์กรภายใต้กรอบการบรหิารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มนีัยส าคญั ที่ท าใหบ้รษิทัมคีวามเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิ  โดย
บรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และคณะท างานบรหิารความเสีย่งซึ่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสูงที่มสี่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์ปัจจยัเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการป้องกนัหรือบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาอย่างน้อยทุก 6 เดอืน 
ความเสีย่งทีม่อีทิธพิลอยา่งมนียัส าคญัต่อบรษิทั สรปุไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงของระบบเศรษฐกิจโลกและในประเทศจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 

ในปี 2563 ประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจากโรคโควดิ-19 จากโครงสรา้งเศรษฐกจิทีเ่ชื่อมโยงกบัภาคการท่องเทีย่วสูง ทัง้น้ี 
มกีารประเมนิว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 สง่ผลต่อรายไดข้องคนไทย, ความมัง่คัง่ เช่น การลดลงราคาสนิทรพัย ์
(อสงัหารมิทรพัย์, พอร์ตหุ้น ฯลฯ) กระทบต่องบดุลภาคธุรกิจโดยความสามารถในการท าก าไรอาจลดลง รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
พฤตกิรรมที่เปลี่ยนไป เช่น เมื่อมโีรคระบาดควรเลี่ยงกจิกรรมที่ต้องพบคนจ านวนมาก อาจยกเลกิการท่องเที่ยว การซื้อของ และ
อื่นๆ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัส่งผลต่ออุปสงคแ์ละอุปทานของเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากภาคธุรกิจและการภาค
บรกิารทีต่่อเน่ืองจากผลกระทบของมาตรการต่างๆของรฐับาลเพื่อสกดักัน้การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ -19 โดยภาคธรุกจิหลกั
ที่ไดร้บัผลกระทบหนัก 5 อนัดบัแรกจะอยู่ในภาคบรกิารที่เกี่ยวเน่ืองกบัการท่องเที่ยว ไดแ้ก่ โรงแรมที่พกั การคา้ปลีก ภตัตาคาร 
การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ  ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิจนีและเศรษฐกจิโลกอนัเน่ืองมาจากการแพร่
ระบาดในวงกวา้งในหลายๆประเทศที่มกีจิกรรมทางเศรษฐกจิขนาดใหญ่  ท าใหค้วามต้องการซื้อสนิคา้และบรกิารรวมถงึการลงทุน
ลดลงทัง้ในจนีและประเทศอื่นๆ กลายเป็นปัจจยัลบต่อภาคการส่งออกไทยทีผู่กโยงกบัเศรษฐกจิโลกสงู สนิคา้ทีเ่สีย่งไดร้บัผลกระทบ
อย่างหนักจากการลดลงของการอุปโภคบรโิภค คอื สนิคา้เกษตรและประมง เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้และสนิคา้ที่ท าจากไมแ้ละกระดาษ  ซึ่ง
จะท าใหเ้กดิความเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิไทยจะเขา้สูภ่าวะถดถอยเตม็รูปแบบในปีน้ี 

จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 ที่มผีลต่อระบบเศรษฐกจิไทย และยงัมอีุปสรรคจากการ
ระบาดระลอกใหม่ในเดอืนธนัวาคม 2563 ซึ่งท าใหเ้กดิการหดตวัของรายไดข้องภาคธุรกจิและภาคครวัเรอืนของประเทศเป็นวงกวา้ง 
ซึ่งการควบคุมการระบาดระลอกใหม่ รวมถงึแผนกระจายวคัซีนในประเทศไทยยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัที่จะก าหนดทศิทางการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิในปี 2564 ทางฝ่ายกรรมการบรษิทัรวมถงึคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและทมีผูบ้รหิารได้ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดงักล่าว และไดพ้จิารณาถงึแผนฉุกเฉินเพื่อรองรบัสถานการณ์ที่ไมป่กตน้ีิ รวมถึงการลดการลงทุนทีไ่มจ่ าเป็นและการควบคมุรายจ่าย 
ลดตน้ทุนการผลติ การพจิารณาส ารองกระแสเงนิสดเพื่อใหม้สีภาพคล่องเพื่อใหส้ามารถด าเนินกจิการอยา่งต่อเน่ืองได ้ 

2. ความเส่ียงของความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่ได้รบัผลกระทบจากราคาน ้ามนั เน่ืองจากอุตสาหกรรมพลาสติกมคีวาม

เชื่อมโยงโดยตรงกบัอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีซึง่หากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกมกีารปรบัราคาสูงขึ้นหรอื

ลดลง จะสง่ผลท าใหร้าคาวตัถุดบิเพิม่สงูขึ้นหรอืลดลงเช่นเดยีวกนั ประกอบกบัราคาเมด็พลาสตกิในประเทศจะอ้างองิกบัราคาซื้อขาย

ในตลาดโลก ที่มกีารซื้อขายกนัดว้ยเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ดงันัน้อตัราแลกเปลี่ยนของค่าเงนิบาทกบัเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา จงึมี

อทิธพิลต่อราคาเมด็พลาสตกิในประเทศดว้ย  

ในปี 2563 ราคาเมด็พลาสติกเกรด HDPE ซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัของบรรจุภณัฑ์พลาสติกโดยเฉลี่ยต ่ากว่าปี 2562 เป็นการ

ปรบัตวัตามทศิทางราคาน ้ามนัทีล่ดลงตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ส่งผลใหอุ้ปสงคน์ ้ามนัดบิยงัคงอยู่ในเกณฑต์ ่า ประกอบกบั

ก าลงัการผลติน ้ามนัดบิภายในกลุ่มโอเปกและกลุ่มโอเปกพลสัยงัคงอยู่ในระดบัสูง จงึเป็นเหตุใหร้าคาน ้ามนัดบิทรงตวัอยู่ในระดบัต ่า

ไม่สามารถปรบัตวัเพิม่ขึน้ไดม้ากนัก นอกจากน้ีภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลาสตกิเป็นส่วนประกอบ เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ



  
 
 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 24 

 

ภาคก่อสรา้ง ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 ท าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิทัว่โลกทัง้ภาคการผลติการคา้เผชญิภาวะ

ถดถอย โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี ส่งผลให้ความต้องการผลิตภณัฑ์พลาสติกโดยรวมหดตวั อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลงั

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ในหลายประเทศเริม่ดขีึน้ เริม่ผ่อนคลายมาตรการล๊อคดาวน์เพื่อใหภ้าคธุรกิจเริม่

กลบัมาด าเนินงานได ้ความต้องการใช้พลาสติกในภาคอุตสาหกรรมจงึปรบัตวัสูงขึ้นส่งผลให้ราคาเมด็พลาสตกิเริม่มแีนวโน้มสูงขึ้น

ในช่วงปลายปี ทัง้น้ีราคาขายสนิคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสตกิจะสามารถปรบัราคาขึน้ลงตามราคาวตัถุดบิได ้แต่การ

ปรบัราคานัน้กไ็ม่สามารถกระท าไดท้นัท ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลาหน่ึงตามเงื่อนไขการปรบัราคาจากการเปลี่ยนแปลงราคาวตัถุดบิของแต่

ละลูกคา้  

บรษิทัมนีโยบายรองรบัความผนัผวนของราคาเมด็พลาสติก โดยมกีารประเมนิความเคลื่อนไหวของราคาเมด็พลาสติกใน
ประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ มกีารวเิคราะหแ์นวโน้มทศิทางของราคา และน ามาวางแผนเพื่อประกอบการสัง่ซือ้ รวมถงึการ
ประเมนิความต้องการใช้วตัถุดบิของบริษทัในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการพจิารณาน าเข้าวตัถุดบิจากต่างประเทศ เพื่อให้บริษทั
สามารถบรหิารการจดัซือ้วตัถุดบิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

3. ความเส่ียงของการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย 

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

แต่อย่างไรกต็าม ดว้ยประสบการณ์ของบรษิทัที่มมีาอย่างยาวนาน ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสนิค้าและผลิตภณัฑ์ของ
บรษิทั ท าใหค้วามเสีย่งทีคู่แ่ขง่รายใหมจ่ะเขา้มาตตีลาดนัน้มคีวามเป็นไปไดย้าก เพราะลูกคา้สว่นใหญ่ค านึงถงึคณุภาพของสนิค้าและ
ความน่าเชื่อถอืมากกว่าที่จะพจิารณาถงึปัจจยัดา้นราคาเพยีงอย่างเดยีว โดยทีผ่า่นมาบรษิทัไดม้กีารท าวจิยัและพฒันาสนิคา้ รวมถงึ
แสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ โดยขอความร่วมมอืจากภาครฐั และเอกชนเพื่อน ามาปรบัปรุงในส่วนของการผลิต ก่อให้เกิดสนิค้าที่มี
คณุภาพทีด่ยีิง่ขึน้ รวมถงึช่วยลดตน้ทุนการผลติ เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีณุภาพสงูสดุในราคาทีเ่หมาะสม  

4.   ความเส่ียงจากการเข้ามาแข่งขนัของผูผ้ลิตรายใหม่ 

เน่ืองจากธุรกจิผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิและชิ้นสว่นยานยนต์เป็นธุรกจิทีใ่ช้เงนิลงทุนไม่สงูมาก โครงสรา้งการด าเนินธุรกจิ
ไม่มีความซบัซ้อน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ี หรือแม้กระทัง่บริษทัลูกค้า หากมี
ความคดิที่จะตัง้โรงงานผลิตบรรจุภณัฑ์พลาสติกเอง กส็ามารถท าได ้อกีทัง้การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรอื AEC กท็ าให้
ตลาดมคีวามเป็นเสรมีากขึน้ อาจมกีารยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศ สง่ผลใหม้ผีูแ้ขง่ขนัในอุตสาหกรรมมากขึน้ การแขง่ขนัด้าน
ราคาจะมคีวามรนุแรงมากกวา่เดมิ  

อย่างไรก็ตาม ด้วยศกัยภาพด้านการผลิตสนิค้าของบริษทั ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสนิค้าและผลิตภณัฑ์ตามความ
ต้องการ  สรา้งความพงึพอใจของลูกคา้และเพิม่ความเชื่อมัน่ในคุณภาพสนิคา้ การบรหิารประสทิธภิาพการผลติ และการจดัส่งสนิคา้
พรอ้มการบรกิารดว้ยความรวดเรว็ทนัต่อความต้องการของลูกคา้ที่หลากหลาย ตลอดจนความมัน่คงทางการเงนิ ท าใหส้ามารถเพิม่
ก าลงัการผลติ ปรบัปรงุกระบวนการผลติเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการผลติ ตลอดจนการวจิยั และพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสรา้งความ
แตกต่าง และเพื่อรองรบัการเตบิโตของลูกคา้ ท าใหลู้กคา้คงความไวว้างใจ และเป็นคูค่า้ต่อเน่ืองมายาวนานนบัสบิปี  
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5.   ความเส่ียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาว 

โดยสว่นใหญ่บรษิทัและลูกคา้ในกลุ่มบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิจะมกีารท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระยะสัน้อายปุระมาณ 1- 2 ปี หรอื
อาจจะไมม่กีารท าสญัญา ทัง้น้ีขึน้อยูก่บันโยบายในการท าสญัญาของลูกคา้แต่ละราย ซึง่ถอืเป็นหลกัปฏบิตัโิดยทัว่ไปของอุตสาหกรรม
น้ี  นอกจากน้ีลูกคา้ที่บรษิทัไดร้บังานจากการประมูลแข่งขนักบัผูผ้ลติรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุสญัญา ลูกคา้กอ็าจจะต่อสญัญาหรอืจดั
ใหม้กีารคดัเลอืกผู้ผลิตรายใหม่ จงึอาจมคีวามเสี่ยงที่จะสูญเสยีลูกคา้ได้ อย่างไรกต็าม ในอดตีที่ผ่านมาบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการ
ไม่ไดร้บัการต่อสญัญาอยู่ในระดบัที่ต ่ามาก เน่ืองจากลูกคา้มคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้ที่ไดม้าตรฐาน  การส่งมอบสนิคา้ตรง
ต่อเวลา  และความสามารถทีจ่ะขยายก าลงัการผลติเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์นัน้ความเสีย่งจากการยกเลิกสญัญาในการผลติจะอยู่ในระดบัต ่ามาก
เช่นกนั เน่ืองจากโดยปกตผิูป้ระกอบการมกัจะไมเ่ปลีย่นแปลงผูผ้ลติชิ้นส่วนรายใดจนกวา่จะหมดรุ่นของผลติภณัฑน์ัน้ๆ หรอืมปัีญหา
ในเรื่องคณุภาพ ซึง่อายขุองผลติภณัฑโ์ดยเฉลีย่อยูท่ีป่ระมาณ 3 –5 ปี ตามแต่รปูแบบและลกัษณะของผลติภณัฑใ์นแต่ละอุตสาหกรรม 
อยา่งไรกด็ ีบรษิทัมลีูกคา้ทีห่ลากหลายในอุตสาหกรรม และไมม่ยีอดลูกคา้รายใดทีม่ยีอดขายเกนิกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดขายรวมเพื่อ
เป็นการกระจายความเสีย่งของรายไดท้ีไ่มม่สีญัญาระยะยาว 

6.   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ในปี 2563 ที่ผ่านมาอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัมคีวามผนัผวนในกรอบแคบๆ และมแีนวโน้มแขง็ค่าขึ้น
ในช่วงครึง่ปีหลงั โดยมปัีจจยัมาจากเงนิดอลลารท์ี่อ่อนค่าเป็นผลมาจากความกงัวลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิสหรฐัจากผลกระทบ
ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 และความกงัวลต่อสถานการณ์ทางการเมอืงและการเลือกตัง้ประธานาธบิดีของประเทศ
สหรฐัอเมรกิาในช่วงปลายปี ตลอดจนนโยบายการเงนิของธนาคารกลางสหรฐัที่พยายามผ่อนคลายมากที่สดุ เหน็ไดจ้ากการคงอตัรา
ดอกเบี้ยในระดบัรอ้ยละ 0 เพื่อพยุงเศรษฐกจิและนโยบายการคลงัที่ท างบประมาณขาดดุลมากขึน้ ส่งผลต่อมุมมองเงนิดอลลารอ์่อน
ค่าลง ส่วนแนวโน้มอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่าร์สหรฐัในปี 2564 คาดว่าจะยงัคงมคีวามผนัผวนสูง เน่ืองจากยงัอยู่ในช่วง
ระยะแรกของการใช้วคัซีนในประเทศสหรฐัอเมรกิา และการระบาดหนักที่ผ่านมายงัส่งผลกระทบอย่างต่อเน่ืองต่อเศรษฐกิจสหรฐั 
ประกอบกบัเพิง่อยู่ในช่วงเปลี่ยนประธานาธบิดคีนใหม ่อกีทัง้เศรษฐกจิของไทยยงัคงผนัผวนโดยมปัีจจยัส าคญัคอืควบคุมการระบาด
ระลอกใหม่และการกระจายวคัซนีใหป้ระชาชนอย่างทัว่ถงึเพื่อใหส้ามารถเปิดประเทศได้โดยเรว็ นอกจากน้ีสถานการณ์การเมอืงใน
ประเทศไทยกเ็ริม่มคีวามอ่อนไหวสง่ผลต่อความเชื่อมัน่ของนักลงทุน 

ถึงแม้ว่าบรษิทัจะไม่ได้รบัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในฐานะผู้ส่งออก เน่ืองจากรายได้หลกัเป็น
รายไดจ้ากการขายในประเทศ แต่ในฐานะผูน้ าเขา้เครื่องจกัรหรอืวตัถุดบิบางชนิด ที่ต้องมกีารน าเขา้จากต่างประเทศ ความผนัผวน
ของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษทั ดงันั ้นบริษทัจึงได้มีการศึกษาถึงวิธีการป้องกนัความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลีย่น โดยมกีารตดิตามขา่วสารความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศอยา่งใกลช้ดิ รวมถงึไดม้กีารศกึษาบท
วเิคราะหแ์นวโน้มความเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศ และไดม้กีารเลอืกใช้ธุรกรรม Forward หรอืการท าสญัญาซื้อขายเงนิตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรอืสภาวะที่เหน็ว่าควรกระท าตามความเหมาะสม เพื่อป้องกนัหรอืลดความสูญเสยีที่อาจจะเกดิ
จากการเปลีย่นแปลงของคา่เงนิ   

7.   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค 

จากกระแสการรณรงคใ์หม้กีารอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ท าใหผู้บ้รโิภคและผูป้ระกอบการต่างๆ เริม่มกีารตระหนักถงึสิง่ที่ส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ ซึ่งอาจท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของคนเปลี่ยนไป โดยหนัมาใช้ผลติภณัฑท์ี่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
แทน อยา่งเช่น การเลอืกใช้ผลติภณัฑท์ี่มาจากพลาสตกิชวีภาพแทนผลติภณัฑท์ีเ่ป็นพลาสตกิ 100% การรณรงคย์กเลกิใชเ้คมภีณัฑ์
ทีม่สีว่นผสมของสารพาราควอต กรณีรถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV) ทีส่ามารถประหยดัตน้ทุนพลงังาน
ต่างๆ และลดการปล่อยมลภาวะสูส่ิง่แวดลอ้มในส่วนของ แบตเตอรีม่อเตอร ์และระบบควบคมุการจา่ยไฟฟ้า  
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ในด้านผลกระทบส าหรบัรถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า (EV) ในปี 2563 รฐับาลก็ให้การสนับสนุนมากขึ้นโดยได้
ทยอยออกมาตรการส่งเสรมิการลงทุนยานยนต์ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้าฉบบัใหมอ่อกมา หลายฝ่ายออกมาคาดการณ์วา่ประเทศ
ไทยจะเป็นผูน้ าการผลติในภูมภิาคได ้โดยคาดวา่จะมกีารผลติในสดัส่วนรอ้ยละ 30 ของการผลติทัง้หมดภายในปี 2573 ควบคูก่บัการ
พฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรบัระบบยานยนต์ EV ในระยะยาว พร้อมทัง้เร่งรดัมาตรการลดภาษีน าเข้าชิ้นส่วนที่
ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรมก าลงัด าเนินการศกึษาเพื่อกระตุน้ความตอ้งการใช้ยานยนต ์EV ภายในประเทศ สง่ผลใหค้า่ยรถยนต์
ต่างๆหนัมาใหค้วามสนใจในการพฒันาเพื่อน าไปสูก่ารผลติเชงิพาณิชย์ และยกระดบัทกัษะใหส้ามารถท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
EV ทดแทนอุตสาหกรรมยานยนต์สนัดาปทัว่ไป (Internal Combustion Engine : ICE) ได้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นอย่าง
รวดเรว็ในอนาคต ฝ่ายบรหิารมองว่าปัจจยัน้ีในระยะยาวจะส่งผลในแง่ลบต่อธุรกิจบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นและชิ้นส่วนยานยนต์
ภายในห้องเครื่องบางประเภท อย่างไรก็ดปัีจจยัน้ียงัส่งผลบวกต่อธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ได้ เช่นในกลุ่มของชิ้นส่วนตกแต่งภายใน
รถยนต์และชิ้นส่วนตวัถงัรถยนต์ ซึ่งฝ่ายบรหิารก าลงัเร่งศึกษาเทคโนโลยี โดยเฉพาะส่วนชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทดแทนเหล็ก หรอืท า 
Body Lightweight เพื่อขยายโอกาสทางธรุกจิทัง้ในสว่นของงานฉีด เป่า และงานพน่ส ี 

 
ในดา้นผลกระทบจากพลาสตกิชวีภาพนัน้มไีมม่ากนกั และราคาตน้ทุนของพลาสตกิชวีภาพยงัสงูกวา่พลาสตกิทัว่ไปอยู่มาก 

เน่ืองจากผลิตจากวตัถุดบิทางการเกษตร จงึมตี้นทุนจากการเพาะปลูก นอกจากนัน้คุณสมบตัิของพลาสติกชีวภาพมขี้อจ ากดัที่ไม่
สามารถทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ ยงัคงต้องใช้เวลาในการพฒันาคุณสมบตับิางประการ ซึ่งสิง่เหล่าน้ีท าใหก้ารใช้พลาสตกิชวีภาพ
ยงัเป็นเพยีงทางเลอืกหน่ึงของผูบ้รโิภค และมกีารเตบิโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Niche Market) อยา่งไรกด็ ีระบบการผลติของ
บรษิทัที่ท ากระบวนการฉีด และเป่าขึน้รูปบรรจุภณัฑ์สามารถรองรบัการใช้เมด็พลาสติกชีวภาพได้ด ีโดยใช้เงนิลงทุนเพื่อปรบัปรุง
เครื่องจกัร และอุปกรณ์ไม่มาก  นอกจากน้ี ปัจจุบนับรษิทัมกีารใช้เมด็พลาสตกิที่ใช้ในกระบวนการเป่าขึน้รูปในการผลติบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิเป็นชนิดที่สามารถน ามาใช้รไีซเคิล่ในกระบวนการเป่าขึ้นรูปใหม่ไดร้อ้ยละ 100 จงึท าใหล้ดปรมิาณขยะพลาสตกิจากการมี
ขอ้จ ากดัการใช้เมด็รไีซเคิล่ อย่างไรกด็ ีบรษิทัไดม้กีารศกึษาและพจิารณาความเสีย่งในเรื่องดงักล่าวอยู่เป็นระยะๆ เพื่อพจิารณาถึง
ความเหมาะสมและทศิทางการขยายการลงทุนในตลาดทีใ่ช้พลาสตกิชวีภาพต่อไปในอนาคต หากมศีกัยภาพและมตีลาดรองรบั 

8.   ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 50 

บรษิทัมกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื กลุ่มเหมมณฑารพ ถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ 57.26 ณ วนัที่ 15 มนีาคม 

2564 ท าใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวมอี านาจในการควบคมุบรษิทั และมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบรษิทัในทุกเรื่องที่ตอ้งไดร้บั

อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ยกเวน้ เรื่อง ทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดใหต้้องไดร้บัเสยีงส่วน 3 ใน 4 ของทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้  

ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัจงึมคีวามเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  

อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารก าหนดโครงสรา้งการจดัการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบรหิารงานอย่างเหมาะสม
โดยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร ซึง่มกีารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อยา่งชดัเจน  

บรษิทัได้แต่งตัง้กรรมการที่ไม่เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  โดยเป็น
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอสิระทีไ่มไ่ดเ้ป็นกรรมการตรวจสอบอกี 1 ท่านเป็นประธานกรรมการ
บรษิทั  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.44 เพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลอ านาจในการบรหิาร กลัน่กรองวาระที่จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณา 
รวมทัง้ตรวจสอบการท างานของกรรมการและผูบ้รหิารที่เป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดว้ย   นอกจากน้ี ในกรณีเขา้ท ารายการที่
เกีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูม้อี านาจควบคมุ รวมถงึบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไมม่สีทิธอิอกเสยีง
ในการอนุมตัริายการดงักล่าว 
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ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 
ช่ือบริษทั  : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษทั (ภำษำองักฤษ)  : PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือย่อ  : PJW 

เลขทะเบียนนิติบคุคล  : 0107554000208 

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

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

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

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

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

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

โทรสาร  0-2150-5987  

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

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

โฮมเพจ  : www.pjw.co.th 

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

ติดต่อเลขำนุกำรบริษทั  : โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ  153 

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

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

ช่ือบริษทั : บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  

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

ลูกคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

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

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

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

โทรสาร  0-2150-5987  

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

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

ประเภทธรุกิจ     : ฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 

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

และสอบเทยีบมาตรฐาน และการทดสอบและ วเิคราะหก์ารปฏบิตักิารทางกายภาพและเคมี
ผลติบรรจภุณัฑอ์าหาร และจ าหน่ายเครื่องดื่มทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ 

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

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

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

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

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

ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ส าหรบัลูกคา้ในประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 
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ช่ือบริษทั    : บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 5.0 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั และเรยีกช าระแล้ว 4.3 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 

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

ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ส าหรบัลูกคา้ในประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

บคุคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 
 
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์  : บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

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

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

     โทรศพัท ์0-2714-2799 
 
 
******************************************************************************************************************* *************************** 
ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูลเพิม่เตมิของบรษิทั  ไดจ้ากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1)  ของบรษิทัที่แสดงไว้ใน
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่   
www.pjw.co.th 
******************************************************************************************************** ************************************** 
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คณะกรรมก�รบริษัท
1. ดร.ดำ�ริ     สุโขธนัง   ประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�รอิสระ

2. น�ยคงศักดิ์     เหมมณฑ�รพ  รองประธ�นกรรมก�ร / กรรมก�ร

3. น�งม�ลี     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

4. น�ยวิวรรธน์     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

5. น�ยส�ธิต     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

6. ดร.พิรุฬห์     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

7. น�งส�วจรัญญ�   แสงสุขดี  กรรมก�รอิสระ

8. รศ.ดร.เอกชัย     นิตย�เกษตรวัฒน์ กรรมก�รอิสระ

9. น�ยณัฐวุฒิ     เขมะโยธิน  กรรมก�รอิสระ

คณะกรรมก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจก�ร
1. น�งส�วจรัญญ�   แสงสุขดี  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจก�ร

2. รศ.ดร เอกชัย     นิตย�เกษตรวัฒน์ กรรมก�ร

3. น�ยณัฐวุฒิ     เขมะโยธิน  กรรมก�ร

คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
1. รศ.ดร.เอกชัย     นิตย�เกษตรวัฒน์ ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

2. น�งส�วจรัญญ�   แสงสุขดี  กรรมก�ร

3. น�ยณัฐวุฒิ     เขมะโยธิน  กรรมก�ร

4. น�ยวิวรรธน์     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

5. น�ยส�ธิต     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

6. ดร.พิรุฬห์     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
1. ดร.ดำ�ริ     สุโขธนัง  ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน

2. น�ยณัฐวุฒิ     เขมะโยธิน  กรรมก�ร

3. น�ยวิวรรธน์     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

คณะกรรมก�รบริห�ร
1. น�ยวิวรรธน์     เหมมณฑ�รพ  ประธ�นกรรมก�รบริห�ร

2. น�ยส�ธิต     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

3. น�งม�ลี     เหมมณฑ�รพ  กรรมก�ร

คณะกรรมก�รบริษัท
คณะกรรมก�รตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจก�ร
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสียง
คณะกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
คณะกรรมก�รบริห�ร

บริษัท ปัญจวัฒน�พล�สติก จำ�กัด (มห�ชน) | 34
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ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

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

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2555 

โครงสร้างการถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ  574,080,000 หุ้น             
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว  287,039,972.50 บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 574,079,945 หุ้น                
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

โครงสรา้งการถอืหุน้ ณ วนัที ่15 มนีาคม 2564 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี  15 มีนาคม 2564 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

กลุ่มเหมมณฑารพ1/     

1. นางมาล ี เหมมณฑารพ 72,725,566 12.67% 

2. นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 69,241,747 12.06% 

3. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 55,868,660 9.73% 

4. ดร.พริฬุห ์ เหมมณฑารพ 49,688,640 8.66% 

5. นายชวาล เหมมณฑารพ 42,489,404 7.40% 

6. นายสาธติ เหมมณฑารพ 32,661,428 5.69% 

7. นางจติราวด ี เหมมณฑารพ 6,050,000 1.05% 

รวม 328,725,445 57.26% 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนท่ีอยู่ใน 10 อนัดบั   

1. นายสนุทร  ศรปีรชัญาอนันต์ 16,562,080 2.88% 

2. นายเพิม่ศกัดิ ์ โกศลพนัธุ ์ 10,193,400 1.78% 

3. นายวเิชยีร ศรมีนิุนทรนิ์มติ 8,295,900 1.45% 

4. นายเสกสรร ครองพาณิชย ์ 6,600,000 1.15% 

รวม 41,651,380 7.26% 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 203,703,120 35.48% 

รวม 574,079,945 100.00% 

1/ กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
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รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัโดยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2563 

ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ที่
ถอื 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.2562 

สดัส่วน
การถอืหุน้ 

(%) 

 
จ านวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง 

จ านวนหุน้ที่
ถอื 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.2563 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ 
(%) 

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

1. ดร.ด าร ิสุโขธนงั  ประธานกรรมการ / 

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการ 88,241,747 15.37% -19,000,000 69,241,747 12.06% 
3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ /  

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

101,725,566 17.72% -29,000,000 72,725,566 12.67% 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ / ประธาน 

กรรมการบรหิาร 

71,868,660 12.52% -16,000,000 55,868,660 9.73% 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ /  

ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

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

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

35,688,640 6.22% 14,000,000 49,688,640 8.66% 

7. นางสาวจรญัญา แสงสุขด ี ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

และก ากบัดแูลกจิการ /  

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

8. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธาน

กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง / กรรมการอสิระ 

156,000 0.03% - 156,000 0.03% 

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

• ผูบ้รหิารระดบัสงู       

1. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานบญัชแีละการเงนิ / 
เลขานุการบรษิทั 

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 

2. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกลุ ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานวจิยั และพฒันา
ผลติภณัฑ ์

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

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

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

 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย 

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

อตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา 
 

ปี 
อตัราก าไรสทุธิ 

อตัราการจ่าย 
เงินสดปันผล 

อตัราการจ่าย 
หุ้นปันผล 

อตัราการจ่าย 
เงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 

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

2555 0.350 0.150 - 44.81 

2556 0.180 0.100 - 54.63 

2557 0.030 - 25 : 1 66.01 

2558 0.180 0.100 - 55.92 

2559 0.240 0.130 - 53.59 

2560 0.070 - - - 

2561 - 0.080 - - 

2562 0.040 - - - 

2563 0.150 0.070 - 46.31 

2564* 0.220 0.125 - 58.01 
 

หมายเหต ุ:  *ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2564 มมีตจิ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงาน
ปี 2563 แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.125 บาท โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่
2 เมษายน 2564 เพือ่อนุมตัติ่อไป 
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โครงสร้างการจดัการ 

 

คณะกรรมการ
บริษทั

คณะกรรมการสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร

รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร

ประธานเจ้าหน้าท่ี
สายงานบญัชีและ

การเงิน

ผู้อ านวยการสายงาน
บญัชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าท่ี
สายงานบริหารและ

พฒันาองคก์ร

ผู้อ านวยการ
ทรพัยากรมนุษย์

ประธานเจ้าหน้าท่ี
สายงานการตลาด

ผู้อ านวยการสายงาน
การตลาด (บรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติก)

ผู้อ านวยการสายงาน
การตลาด (ช้ินส่วน

ยานยนต)์

ผู้อ านวยการสายงาน
การค้า (ช้ินส่วนยาน

ยนต)์

ประธานเจ้าหน้าท่ี
สายงานการ
ปฏิบติัการ

ผู้อ านวยการสายงาน
ห่วงโซ่อปุทาน

ผู้อ านวยการสายงาน
ปฏิบติัการ (สาขา
ชลบรีุ)

ผู้อ านวยการสายงาน
ปฏิบติัการ (สาขา
สมุทรสาคร)

สาขากรงุเทพฯ

ประธานเจ้าหน้าท่ี
สายงานวิจยัและ

พฒันา

ผู้อ านวยการสาย
งานวิจยัและพฒันา

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบั

ดแูลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง
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โครงสรา้งการจดัการ 

คณะกรรมการบรษิทั  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 4 ท่าน 

จากทัง้หมด 9 ท่าน และมกีรรมการอสิระที่เป็นผูห้ญงิ 1 ท่าน ในการบรหิารงานมกีารแบ่งแยกหน้าทีอ่ย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจ โดย

ประธานกรรมการบรษิทัไมไ่ดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ซึง่รายนามของคณะกรรมการบรษิทั  ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งและ

รายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมในปี 2563  มดีงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563   คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย   

รายช่ือ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ (ครัง้) 

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

9/9 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการ /รองประธานกรรมการ 9/9 

3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

9/9 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิาร 

9/9 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

9/9 

6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9/9 

7. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9/9 

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

9/9 

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

9/9 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  นายสาธติ เหมมณฑารพ  ดร.

พริฬุห ์เหมมณฑารพ และนางมาล ีเหมมณฑารพ  กรรมการสอง

ในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการ

จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้

ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงทีสุ่ดกบัสว่นหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการ

ที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด

ทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป 

ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกี

ได ้ 

กรรมการอสิระมวีาระในการด ารงต าแหน่งไมเ่กนิ 9 ปี ทัง้น้ี

เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการที่ดขีองตลาด

หลกัทรพัยก์รรมการอสิระเหล่านัน้อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้

มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีหากคณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่มี

ความเหมาะสม 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการ

จดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบั

ของบรษิทั  

ตลอดจนมตขิองที่ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏบิตัิ

ที่ดสี าหรบักรรมการบรษิทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยก าหนด 

2. มสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกจิของบรษิทั 

เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดยีวกนั 

และพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนิน

ธุรกจิ และงบประมาณของบรษิทั ควบคุมก ากบัดูแล (Monitoring 

and Supervision) การบรหิารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้

เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทีก่ าหนดไวอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากบั

ดูแลให้บริษทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาทิเช่น  การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และ

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินที่ส าคญั หรือกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

4. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจใน

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และ

คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ี่ก าหนดนัน้ 

ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจทีท่ าใหค้ณะกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าว

สามารถพจิารณาและอนุมตัริายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสี่วนได้

เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากบับริษทัหรือ

บริษทัย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตาม

นโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตัิไว้

แลว้ 

5. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผดิชอบต่อ

การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่่านมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุม

ผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

6. ก ากบั ดแูล ใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ

ทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั 

7. จ ัดให้มีการท าจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถงึมาตรฐาน

ดา้นจรยิธรรม ที่บรษิทัใช้ในการด าเนินธุรกจิ พรอ้มทัง้ตดิตามให้

มกีารปฏบิตัติามจรยิธรรมดงักล่าวอยา่งจรงิจงั 

8. พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk 

Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร และก ากบัดูแลให้มีระบบ

หรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี่ยงโดยมมีาตรการ

รองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิทัอย่าง

เหมาะสม 



  
 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 38  

 

9. จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม 

เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้า่การท ารายการต่างๆ ไดร้บัอนุมตัจิากผูม้อี านาจ 

ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการน าทรพัย์สินของบริษัทไปใช้

ในทางมชิอบ 

10. ก ากับ ดูแลและจดัการแก้ไขปัญหาความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจใหก้รรมการคนหน่ึงหรอื

หลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน

คณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใต้การควบคมุของคณะกรรมการ

หรอือาจมอบอ านาจ เพื่อใหบุ้คคลดงักล่าวมอี านาจตามที่

คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการ

เหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง

หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ

อ านาจที่ท าใหบุ้คคลดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการ

ที่ตนหรือบุคคลที่ตนมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจจะมี

ความขดัแยง้ในผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดทีจ่ะท าขึน้กบับรษิทั 

หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรือ ประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการ

อ นุมัติ ร ายการที่ เ ป็ น ไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ที่

คณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธาน

กรรมการบริหาร 

1. รบัผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากบั 
ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตามแผนงานที่
ก าหนดไว ้รวมถงึส่งเสรมิการพฒันาความรู้และทกัษะดา้นต่างๆ 
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทั 

2. วเิคราะหปั์ญหา เสนอแนะความเหน็และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา พจิารณาตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ทีม่สีาระส าคญั 

3. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รว่มกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และกลัน่กรองวาระประชุมในแต่
ละครัง้ 

4. เป็นประธานเพื่อด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
และประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบับรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. เ ป็ นผู้ ล ง ค ะแนน เสีย ง ชี้ ข า ด ใ นกรณี ที่ ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษทัมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 
ฝ่ายเท่ากนั 

6. มอี านาจอนุมตักิารใชจ้า่ยในการด าเนินการตามปกติธุรกจิ
ของบรษิทั เช่น การจดัซื้อทรพัยส์นิ การใช้จ่ายเงนิลงทุนที่ส าคญั
เพื่อประโยชน์บริษทั และ การท ารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั ซึง่อ านาจการอนุมตัดิงักล่าวจะเป็นการอนุมตัริายการปกติ
ทัว่ไปทางการคา้ โดยมวีงเงนิในแต่ละรายการไม่เกนิ 20 ลา้นบาท 
แต่ไมเ่กนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัมคีณะผูบ้รหิารจ านวน  6  ท่าน ประกอบดว้ย 

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

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร 
5. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 

6. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกุล ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
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อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

1. ดูแล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ า
ตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ 
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอ านาจซึ่งคณะกรรมการ
ก าหนด 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงาน
ประจ าวนัของบรษิทั 

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

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมาก าหนด
ทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อก าหนด 
ภารกจิหลกั (Mission) ส าหรบัฝ่ายจดัการน าไปด าเนินการ 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อให้ผู้บรหิาร และฝ่ายจดัการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และ
แผนธรุกจิทีว่างไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั 

6. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารและ
รายงานผลการด าเนินงาน การบรหิารจดัการ ความคบืหน้าในการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 

7. มอี านาจอนุมตักิารใชจ้า่ยในการด าเนินการตามปกติธุรกจิ
ของบรษิทั เช่น การจดัซื้อทรพัยส์นิ การใช้จ่ายเงนิลงทุนที่ส าคญั
เพื่อประโยชน์บริษทั และ การท ารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั ซึง่อ านาจการอนุมตัดิงักล่าวจะเป็นการอนุมตัริายการปกติ
ทัว่ไปทางการคา้ โดยมวีงเงนิในแต่ละรายการไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท 
แต่ไมเ่กนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการ
คดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน และ
ก าหนดอตัราค่าจา้ง เงนิเดอืน ค่าตอบแทน โบนัส และสวสัดกิาร
ต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

9.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการ 

ทัง้น้ี ในการด าเนินการเรื่องใดทีป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารหรอืผูร้บั

มอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/

หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งก าหนด) มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอืมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ กบับรษิทั และ/หรอืบรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัที่

เกีย่วขอ้ง ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไมม่อี านาจอนุมตักิาร

ด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) 

เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิ

ปกตแิละเงื่อนไขการคา้ปกตซิึง่เป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งก าหนด 

เลขานุการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที่ 8/2554    เมื่อ

วนัที ่18 สงิหาคม 2554   คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้นาง

พริม ชยัวฒัน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั  โดยเลขานุการ

บรษิทัจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16  

ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) 

พ.ศ.2551   ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่31 สงิหาคม 2551 ดว้ยความ

รบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ   รวมทัง้ตอ้ง

ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ข้อบงัคบับรษิทั มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้น้ีหน้าที่ตาม

กฎหมายของเลขานุการบรษิทั มดีงัน้ี  

1. ใหค้ าแนะน าเบื้องตน้แก่กรรมการเกี่ยวกบัการปฏบิตัติาม
กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบริษทั และ
ตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่
รบัผดิชอบตามระเบียบและข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์
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3. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
➢ ทะเบยีนกรรมการ  
➢ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ  
➢ หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผู้

ถอืหุน้  
 

➢ รายงานประจ าปีของบรษิทั  

➢ รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  

4. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ยอ่ย และการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ปฏิบัติงานอื่ นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย มอบหมาย 

6. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

• กรรมการ 

     บรษิทัพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน โดยมคีณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดย
ค านึงถึงการปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบรษิทั ความเหมาะสมและเปรยีบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจใน
ประเภทเดยีวกนักบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารของบรษิทัจดทะเบียน น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี 

     ในปี  2563 ที่ประชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัแิละก าหนดโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 
3,200,000 บาท ต่อปี  ดงัน้ี 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน จ านวนเงิน 

1. เบีย้ประชุม  

− ประธานกรรมการ 25,000  บาท/ครัง้/คน 

− ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000  บาท/ครัง้/คน 

− ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000  บาท/ครัง้/คน 

− ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000  บาท/ครัง้/คน 

− กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 10,000  บาท/ครัง้/คน 

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ท่ีจ่ายในปี 2563 

รายช่ือ ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกรรมการ
อิสระ 

รวม 
(บาท) 

บริษทั ตรวจสอบฯ บริหาร 
ความ
เส่ียง 

สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบ 
แทนราย
เดือน 

โบนัส 

จ านวนครัง้ทีป่ระชุม ปี 2563 9 ครัง้ 5 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้    
1. ดร.ด าร ิสโุขธนงั 250,000 - - 15,000 120,000 300,000 685,000 
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รายช่ือ ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกรรมการ
อิสระ 

รวม 
(บาท) 

บริษทั ตรวจสอบฯ บริหาร 
ความ
เส่ียง 

สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบ 
แทนราย
เดือน 

โบนัส 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 90,000 - -  -  90,000 
3. นางมาล ีเหมมณฑารพ 90,000 - -  -  90,000 
4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 90,000 - 20,000 10,000 -  120,000 
5. นายสาธติ เหมมณฑารพ 90,000 - 20,000  -  110,000 
6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ 90,000 - 20,000  -  110,000 
7. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี 90,000 75,000 20,000  120,000 230,000 535,000 
8. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 90,000 50,000 30,000  120,000 230,000 520,000 
9. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ 90,000 50,000 20,000 10,000 120,000 230,000 520,000 

รวม 970,000 175,000 130,000 35,000 480,000 990,000 2,780,000 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บรษิทัไดท้ ากรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทความรบัผดิชอบของกรรมการและเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

• ผู้บริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสูง ด าเนินการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหส้อดคล้องกบัผลการด าเนินงาน
ของบรษิทั ผลการปฏบิตังิาน และสามารถแข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกจิ  เพื่อเป็นการรกัษาผูบ้รหิารที่ส าคญัของบรษิทั โดยค่าตอบแทนต่างๆ ของ
ผูบ้รหิารประกอบดว้ย 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนใหผู้บ้รหิารปี 2563 มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ประเภท ปี 2562 ปี 2563 
จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

เงนิเดอืนและโบนสั 61/ 38,849,541.77 61/ 43,797,634.97 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 61/ 2,235,833.11 61/ 2,435,759.82 

หมายเหตุ : 1/ผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน และประธานกรรมการบรหิาร จ านวน 1 ท่าน 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บรษิทัมกีารท าประกนัภยัสขุภาพ และใหร้ถยนตป์ระจ าต าแหน่งแก่ผูบ้รหิาร
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บคุลากรและนโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนักงาน (ไม่

รวมผู้บริหารจ านวน 12 ท่าน) จ านวนทัง้สิ้น  1,921 คน โดย

สามารถแบ่งตามสายงานต่างๆ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ส านกังาน 257 

โรงงาน 1,339 

รวม 1,596 

โดยสดัสว่นพนกังานแยกตามเพศ อาย ุและระดบั มรีายละเอยีด

ดงัน้ี 

จ าแนกตามเพศ จ านวน 

พนักงาน 

% จ าแนก 

ตามเพศ 

ชาย 839 52% 

หญงิ 757 47% 

รวมทัง้ส้ิน 1,596  

 

 

จ าแนกตามอายตุวั จ านวน 

พนักงาน 

% จ าแนก 

ตามอายุตวั 

น้อยกว่า 30 ปี 683 42% 

30-50 ปี 833 52% 

มากกวา่ 50 ปี 80 5% 

รวมทัง้ส้ิน 1,596  

 

 

 

 

 

จ าแนกตามระดบั จ านวน 

พนักงาน 

% จ าแนก 

ตามระดบั 

เจา้หน้าที-่ผูบ้รหิาร 1,545 97% 

ผูช้่วยผูจ้ดัการขึน้ไป 34 2% 

ผูอ้ านวยการ 10 0.6% 

รวมทัง้ส้ิน 1,589  
 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ปัจจบุนัอตัราคา่ตอบแทนพนักงานอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบั
อัตราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงาน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง ค่ากะการท างาน ค่า
ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิสมทบ
กองทุนทดแทน เงนิช่วยเหลอืสวสัดกิารต่างๆ และอื่นๆ 

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 

จ านวนพนกังาน (คน) 1,921 1,596 

คา่ตอบแทน (ลา้น
บาท) 

527 444 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

• กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
บรษิทัและบรษิทัย่อยได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีขึ้น โดยหกั

จากเงนิเดอืนของพนักงานส่วนหน่ึงและบรษิทัจ่ายสมทบอีกส่วน

หน่ึง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนักงาน 

และเพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับรษิทัในระยะยาว 

• ประกนัสขุภาพ 
บรษิทัมกีารท าประกนัสขุภาพใหก้บัพนกังานในระดบัตัง้แต่
ต าแหน่งหวัหน้าแผนกขึน้ไปและประกนัอุบตัเิหตุส าหรบัพนักงาน
จดัสง่ 
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นโยบายการพฒันาบุคลากร 

บรษิทัมนีโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ 

โดยใหถ้อืว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่ายิง่ และ

เป็นหวัใจส าคญัที่เกื้อกูลใหก้ารด าเนินธุรกจิ ประสบผลส าเรจ็

ตามเป้าหมาย ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กร 

ให้ เ ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เพื่ อ เสริมสร้างความรู้

ความสามารถ พฒันาศกัยภาพของพนักงาน อนัจะท าใหเ้กดิ

ประโยชน์แก่บรษิทัในการที่จะมบีุคลากรที่มปีระสทิธภิาพ ที่

จะสามารถสรา้งผลงานใหก้บับรษิทั รวมถงึการพฒันาตนเอง

ให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกบับริษทั 

โดยจดัใหม้แีผนการฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและภายนอก  

การฝึกอบรมภายใน 

เพื่อส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพผู้บรหิารและพนักงาน

ให้สามารถท างานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของ

บริษทัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทัจึง

ออกแบบและพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมภายในองคก์ร โดย

แบ่งเป็นระดบั ดงัน้ี 

ส าหรบัพนักงานระดบัจดัการ : 

บริษทัด าเนินการพฒันาพนักงานระดบัจดัการ เพื่อพฒันา

ทกัษะความเป็นผู้น าควบคู่ไปกบัการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ 

ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจดัการให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทัง้ เป็นการเตรียมความพร้อม

ส าหรบัการปรบั/เลื่อนต าแหน่งต่างๆ ในอนาคตใหส้อดคล้อง

กบัความก้าวหน้าในสายวชิาชพีใหส้ามารถแข่งขนัและพรอ้ม

เป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมของธุรกจิที่ด าเนินงานทัง้ในปัจจุบนั

และอนาคต  

ส าหรบัพนักงานระดบัปฏบิตักิาร : 
บริษัทด าเนินการพฒันาพนักงานระดบัปฏิบัติการโดยจัด

หลกัสูตรพฒันาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ สายวชิาชีพ

และกลุ่มงานที่มคีวามรบัผดิชอบ อาทเิช่น โครงการโรงเรยีน

ช่าง มาตรฐานทางดา้นการเงนิและบญัชี ทกัษะการใช้ระบบ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทกัษะการตลาดและการขาย 

และระบบ ISO เป็นตน้ 

ส าหรบัพนักงานทุกคน :  

บริษัทด าเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตร

ฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลกั เพื่อให้พนักงานทุกคน

ของบรษิทัปฏิบตัิงานได้สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรและ

เกดิประสทิธภิาพสูงสุด อาทเิช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 

การสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ การปลูกฝังวฒันธรรมองค์กร

และปลูกจติส านึกในจรยิธรรม คุณธรรม และปฏบิตัติามหลกั

ก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริต

คอรร์ปัชัน่ เป็นตน้ 

การฝึกอบรมภายนอก  

บรษิทัสนับสนุนให้พนักงานเขา้รบัการฝึกอบรมสมัมนา

ต่างๆซึ่งจดัโดยสถาบนัจดัการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่ม

ความรู ้หรอืศกึษานวตักรรมใหม่ในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลง

ไป สามารถน ามาปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานขององคก์ร

ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

นอกจากน้ี ยงัสนับสนุนใหก้รรมการเขา้รบัการฝึกอบรม

หรือร่วมกิจกรรมในหลกัสูตรต่างๆ เพื่อพฒันาและเพิ่มพูน

ความรูค้วามสามารถในการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละปี 

ชัว่โมงการฝึกอบรมปี 2563 

แยกตาม
สาขา 

จ านวน
ชัว่โมงการ
ฝึกอบรม 
(ชัว่โมง) 

จ านวน
พนักงาน
ทัง้หมด 
(คน) 

จ านวน
ชัว่โมงอบรม
(เฉล่ียชัว่โมง/

คน) 

สมทุรสาคร 6,608 687 9.62 

ชลบุร ี 9,074 702 12.91 

บางบอน 656 94 6.98 

เมอืงจนี 398 113 3.52 

รวมทัง้ส้ิน 16,736 1,596 33.05 
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การสร้างความสมัพนัธแ์ละผกูพนัภายในองคก์ร 

บริษัทมีการก าหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์และ

ผูกพนัทุกระดบัภายในองค์กรระหว่างผู้บรหิารและพนักงาน

รวมทัง้ได้ส่งเสรมิการท างานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้น

การสรา้งคา่นิยมและวฒันธรรมองคก์รใหเ้กดิการประสานงาน

และการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีที่ผ่านมา 

บริษัท จึงจดัท ากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การจัด

กิจกรรม CSR กิจกรรม GROW DAY การประชุมอาซาไก

ระหวา่งหวัหน้าและพนกังานทุกเชา้ก่อนท างาน เป็นตน้ 

นโยบายด้านสวสัดิการ 

บริษัทฯ เชื่อมัน่ว่าพนักงานมีส่วนส าคญัอย่างยิ่ง ต่อ

ความส าเร็จและการเติบโตขององค์กร ดงันัน้บริษัทจึงให้

ความส าคัญกับการดู แ ล รักษาพนั ก ง านที่ มีค ว าม รู้  

ความสามารถให้อยู่กบัองค์กร เพื่อร่วมผลกัดนัผลงานและ

เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรอย่างต่อเน่ืองด้วยการดูแล

สวสัดิการ ความมัน่คงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กบัพนักงาน

อยา่งเหมาะสม 

ในปี 2563 บรษิทัยงัคงยดึแนวทางการด าเนินนโยบาย ด้าน

สวสัดกิารตอ่เน่ืองจากปีทีผ่า่นมาซึง่สามารถสรปุไดด้ง้น้ี  

1. การปฏบิตัติ่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม 

2. การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริษทัฯใหม้คีวามเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ย อยา่งสม ่าเสมอ 

3. การจดัระบบการใหบ้รกิารดา้นโรงอาหารที่ถูกสขุ ลกัษณะ 

ห้องน ้ าที่สะอาด การบริการรถรับส่งที่มีความปลอดภัย

เพียงพอ และห้องพยาบาลที่มีประสิทธิภาพถูกต้องตาม

กฎหมาย  

4. การก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิารใหก้บัพนักงานด้วย

ความเหมาะสมเป็นธรรมอยา่งทัว่ถงึ  

5. การส่งเสรมิให้พนักงานได้รบัรู้ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้อง

อยา่งสม ่าเสมอตามโอกาสอนัสมควร  

6. การจดัระบบอปุกรณส านักงาน รวมทัง้ระบบการสื่อสารที่

ทนัสมยัใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชง้านสงูสดุ 
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การก ากบัดแูลกิจการ 
Corporate Governance 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหาร

จดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมี
ความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และ

ปรบัปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยกระดบัการ

ด าเนินการที่มอียู่แล้ว ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน และ

กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชัน้ โดย

สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของบรษิัท เช่น การอบรม การจดั

กจิกรรม การจดับอรด์ประชาสมัพนัธ ์อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิ

วฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดอีย่างแท้จรงิ โดยบรษิทัได้รบั

เอาแนวทางการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน 

(Good Corporate Governance) ต า ม ที่ ก า ห น ด โด ย ต ล า ด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้คดิเหน็และข้อเสนอแนะ

จากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของ

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มาเป็นแนวทาง

ในการปฏบิตัซิึง่แนวทางในการปฏบิตั ิมดีงัน้ี 

➢ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษทั 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

หลกัการ : ผู้ถือหุ้นมสีทิธใินความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบรษิทั

ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าทีแ่ทนตนและมีสิทธิใน

การตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึ

ควรสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

บรษิทัตระหนักและให้ความส าคญัในสทิธิข ัน้พื้นฐานต่างๆ 

ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรพัย์และในฐานะ

เจ้าของบริษัท ได้แก่ การซื้อขายหรอืโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งใน

ก าไรของบรษิทั การไดร้บัขา่วสาร  ขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ 

การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ

แต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเรื่องที่มี

ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก าหนดหรือ

แก้ไขข้อบังคบัและหนังสือบรคิณห์สนธิ การลดทุนหรอืเพิ่มทุน  

และการอนุมัติรายการพิเศษ  ตลอดจนการซักถามหรือแสดง

ความเหน็ในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการไดร้ายงานใหท้ราบหรอืได้

ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

1. การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บรษิทัดูแลและสนับสนุนให้ผูถ้อืหุน้ทุกรายไม่ว่าจะเป็นผูถ้ือ

หุ้นรายใหญ่  ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน  หรือผู้ถือหุ้น

ต่างชาตเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์ของบรษิัท 

เป็นผู้ด าเนินการจดัส่งหนังสอืเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้

ถอืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกวา่ 7 

วนัก่อนวนัประชุม หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดทุกครัง้ และ

ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 

วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วัน

ตดิต่อกนั  

1.3 มกีารใหข้้อมูล วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดย

มคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทีเ่สนอ 

ระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ

จรยิธรรมและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

 นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน 

และสิง่แวดลอ้ม 

 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 การบรหิารความเสีย่ง 
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1.4 บรษิทัจดัอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สทิธใินการ

เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงอยา่งเตม็ที่ 

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

1.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ผูส้อบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 

2.2 บริษทัใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและ

นบัคะแนน เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเรว็ 

ถูกต้อง แม่นย า และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม 2 ชัว่โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อน

การพจิารณาวาระสดุทา้ย 

2.3 ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลง

มติในวาระใดๆ รวมทัง้จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ

ขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ

ตรวจสอบได ้ 

2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

กรรมการไดท้ลีะคน 

2.5 บริษัทจัดให้มีบุ คคลที่ เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือ

ตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามญัและวิสามญั ผู้ถือหุ้น และ

เปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการ

ประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 บรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ โดย

มกีารบนัทกึขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผล 

คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรอืซกัถาม บนัทึกค าถามค าตอบ 

และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน 

และงดออกเสยีง รวมถึงบนัทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

และกรรมการทีล่าประชุม 

3.2 บริษัทจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัภายในวนั

เดยีวกนักบัวนัประชุม หรอือย่างชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการ

ถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทัง้เผยแพร่

รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

หมวดท่ี  2   การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The 

Equitable Treatment of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้

ทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร รวมทัง้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รบัการปฏิบตัิที ่

เท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมี

โอกาสไดร้บัการชดเชย 

1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บรษิทัแจ้งก าหนดการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ผ่านเวบ็ไซต์

ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท  

อยา่งน้อย 28 วนั ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ, ขัน้ตอนการออกเสียงลงมต ิ 

รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น  

โดยระบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมและบอกกล่าวก่อนเริม่การประชุม 

1.3. บรษิัทจดัท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และภาษาองักฤษส าหรบัผู้ถือหุ้น

ชาวต่างชาต ิ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1 บรษิทัมนีโยบายที่จะสรา้งความเท่าเทียมกนัให้เกดิขึน้กบัผู้

ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิด
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โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มขอ้มลูรายละเอยีด

เพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรอื คุณสมบตัิและการให้ความ

ยนิยอมของผู้ได้รบัการเสนอชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงเดือน

ธนัวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์

และระบุข ัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ในเว็บไซด์ของบรษิทั ในส่วนของนัก

ลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทจะกลัน่กรองระเบียบวาระที่จะเป็น

ประโยชน์อย่างแท้จรงิ และคดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม 

ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการก่ อน

น าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและก าหนดใน

ระเบยีบวาระการประชุมต่อไป 

2.2 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะไมเ่พิม่วาระการประชุมในทีป่ระชุมโดย

ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาส

ศกึษาขอ้มลูประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสนิใจ 

3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

3.1 บริษทัมีการก ากบัดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครดั 

เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือ

ผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากน้ี กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานที่

อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบัข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูล

ดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกบั

ข้อมูลภายในท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่

สมรส บุตรที่ย ังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดย

ทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) 

ภายใน 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบ

การเงนิประจ าปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว อย่างน้อย 3 

วนั 

3.2 กรณีที่กรรมการ หรอืผู้บรหิารมกีารซื้อขายหลกัทรพัยข์อง

บรษิทั ตอ้งรายงานการถอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทั ของตนเอง คูส่มรส 

และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ

ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป และให้เลขานุการบริษัท

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรพัย์ของกรรมการและ

ผูบ้รหิารต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

3.3 บรษิทัมนีโยบายที่จะก าหนดโทษทางวนิัยส าหรบัผูแ้สวงหา

ผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบรษิทัไปใช้ หรอืน าไป

เปิดเผยจนอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1 บรษิทัไดก้ าหนดแนวทางการจดัการเรื่องการมสี่วนไดเ้สยี
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยเฉพาะในการพจิารณา

ธรุกรรมระหวา่งบรษิทักบัผูม้สี่วนไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง 

4.2 โดยเมื่อเกิดกรณีดงักล่าว ผูม้สี่วนได้เสยีในเรื่องนัน้จะต้อง

รายงานให้บริษัททราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือออก

เสยีงในเรื่องนัน้ๆ 

5. การท ารายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป

จะต้องกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บรษิัทได้ก าหนดกรอบ

การท ารายการดงักล่าว ซึง่ไดร้บัการพจิารณาและใหค้วามเหน็โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาอนุมตัเิป็นหลกัการ และฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท า

ธุรกรรมดงักล่าวได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการค้า

ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร บุคคลที่เกี่ยว

โยงกนั ของบรษิทั หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยใหก้รรมการ

ที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระดงักล่าว ทัง้น้ีบรษิัทจะจดัท า

รายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกนั เพื่อรายงานในที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  และการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัท  จะจัดให้มี

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอื

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณ ี

 

หม วด ท่ี  3 บ ท บ าท ข อ งผู้ มี ส่ วน ไ ด้ เสี ย  (The Role of 

Stakeholders) 

หลกัการ :  ผูม้สีว่นไดเ้สยีควรไดร้บัการดูแลจากบรษิทัตามสทิธทิี ่

มีตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างบริษัทกบัผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ 

ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่

ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยีภายใน หรอืผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก โดย

บรษิทัตระหนักดวี่าการสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วนไดเ้สยี

ทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธรุกจิของ

บริษัท ดังนั ้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่

เกี่ยวขอ้งเพื่อให้สทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็น

อยา่งด ี

ผู้ถือหุ้น  ปฏิบัติต่ อผู้ถือหุ้ นอย่ างเท่ าเทียมกัน  รักษา

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ

หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน จดัให้มโีครงการพฒันาศกัยภาพของพนักงานทุก

คน  โดยใหถ้ือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าอย่างยิง่ 

และเป็นหวัใจส าคญัที่เกื้อกูลให้การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเรจ็

ตามเป้าหมาย   ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาองคก์รให้

เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ เสรมิสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศ

การท างาน ส่งเสรมิการท างานเป็นทีมส่งเสรมิการพฒันาความรู้

ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้ามีความมัน่คงใน

อาชีพ    รวมถึงค่าตอบแทนที่เหมาะสมและปฏิบัติงานด้วย

จิตส านึกถึงความปลอดภัยและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม  พร้อมให้

ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการท างาน 

รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการท างาน   รบัฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

กนั  

ลูกค้า มุ่งม ัน่สร้างความพงึพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกค้า 

เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบัสินค้า/

บรกิารที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาที่เหมาะสม 

และเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้รวมทัง้ปฏบิตัติามเงื่อนไข

และข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั  มีการพัฒนายกระดบั

มาตรฐานสินค้าและบริการให้สู งขึ้น อย่างต่อ เน่ื อง รักษา

สมัพนัธภาพที่ดี และยัง่ยืนกบัลูกค้าอย่างจริงจงั และสม ่าเสมอ 

รวมถงึไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใช้เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 

คู่คา้และเจา้หน้ี ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดั

เอาเปรียบ  และมีความซื่ อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ  รักษา

ผลประโยชน์ร่วมกบัคู่ค้าและเจา้หน้ี โดยการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และกติกาที่ก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั และมีจรรยาบรรณใน

การด าเนินธุรกิจ ไม่เรยีก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่

สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 

อยา่งเคร่งครดัและมกีารปฏบิตัติ่อเจา้หน้ีอย่างเป็นธรรมรวมถงึการ

ช าระคืนตามก าหนด เวลาการดูแลหลักทรพัย์ค ้าประกัน  และ

เงื่อนไขอื่นๆ ตามขอ้สญัญาอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีโดยจะมกีารรายงานคู่คา้ และเจา้หน้ี

ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ

รว่มกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ในการคดัเลอืกคู่คา้บรษิทั

ไดจ้ดัใหม้กีารคดัเลอืกผูข้าย ผูส้่งมอบ และผูใ้หบ้รกิาร โดยปฏบิตัิ

ตามวธิกีารปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซื้อจดัจา้ง การประเมนิผูส้่งมอบ 

และการพฒันาผูส้ง่มอบ 

คู่แข่ง ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากล

ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการ

ค้า และยดึถือกติกาของการแข่งขนัที่ดอีย่างเสมอภาคกนั ไม่กีด

กนัผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสียงของ

คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่ง

โดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระท าการใดๆ ที่ไม่เป็น

ธรรมต่อการแขง่ขนั 

ภาครฐั ให้ความส าคญักับความโปร่งใสและค านึงถึงความ

ซื่อสตัยส์ุจรติในการตดิต่อท าธรุกรรมกบัเจา้หน้าที่ หรอืหน่วยงาน

ภาครฐัเพื่อหลกีเลี่ยงการด าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าทีไ่ม่
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เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้าน

การให้สนิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรฐั เพื่ออ านวยความสะดวก 

หรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษิทั 

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม มนีโยบายในการด าเนิน

ธรุกจิ ดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ใน

ด้ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย  คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต  แ ล ะ ก า รอ นุ รัก ษ์

ทรพัยากรธรรมชาต ิตระหนกัถงึคณุภาพชวีติของชุมชนและสงัคม  

ส่งเสรมิการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสิทธภิาพ ตลอดจนค านึงถึง

การด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบตัิงาน

และการตัดสินใจ การด าเนินการใด ๆ ของบริษัทจะต้องท าให้

แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่าง

ถูกต้องและสอดคล้องกบักฎระเบยีบหรอืมาตรฐานต่างๆ ตลอดจน

จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสรมิให้

พนักงานมีจิตส านึกและมีความรบัผิด ชอบต่อชุมชน สังคมและ

สิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้ความร่วมมอืในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนที่

บรษิทัด าเนินธรุกจิอยูต่ามสมควร 

2. การป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ของบริษัทได้

ก าหนดให้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยให้ความส าคญักบั

ความโปร่งใส และค านึงถึงความซื่อสตัย์สุจรติเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ด าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อ

หลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ และ

ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและติดตามการมี

สว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. กระบวนการป ระเมิน ความ เสี่ ย งจากการทุ จ ริต

คอรร์ปัชัน่:  บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลเพื่อป้องกันและ

ตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่  จดัใหม้กีาร  

ฝึกอบรม ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบันโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ อีกทัง้จดัให้มี

กระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการ

บรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ 

3. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม

แนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการป้องกนัและตดิตามการมสี่วนเกี่ยวขอ้ง

กบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรปุไดด้งัน้ี 

- ก าหนดให้ ผูบ้รหิารและพนักงาน จดัท าแบบประเมนิ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ ด ี
จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ก าหนดใหส้ านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าทีต่รวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากบัดูแล
กิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

- ก าหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการ
ต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัตามล าดบั อยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน   

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน  ดงัน้ี 

1. CG Report ของบรษิทั  

โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839-130 
ต่อ 153 และ 176 

E-mail: cgreport@pjw.co.th  

2. ส านกังานเลขานุการบรษิทั หรอื ส านกัตรวจสอบภายใน  

โดยจดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย์ หรอืยื่นส่งโดยตรง : 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 28 
หมู่  2 ถนนพระราม 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมือง
สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

โทรศัพท์ หมายเลข  02-150-5988 หรือ 034-839130 
ต่อ 153 และ 176 

3. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

Email: Taxspecialist2007@yahoo.com 

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

โดยจดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย์ หรอืยื่นส่งโดยตรง : 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 28 

หมู่  2 ถนนพระราม 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมือง

สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

ทัง้น้ี การแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน ควรใช้ถ้อยค าสุภาพ 

ระบุความจรงิหรอืพฤตกิารณ์ใหช้ดัเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได ้ผู้

แจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้่า การพจิารณาแจ้ง

เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุก

ขัน้ตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ  ส าหรบัข้อมูลต่างๆ ที่ได้รบัจะรกัษาไว้เป็น

ความลบั 

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure 

and Transparency) 

หลกัการ :  เปิดเผยข้อมูลส าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิัท ทัง้ข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทีม่ิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี

ความเท่าเทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกตอ้ง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปรง่ใส ทัง้การรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคัญที่มี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  ซึ่ งล้วนมีผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  
โดยบรษิทัมนีโยบายที่จะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัต่อผู้
ถอืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ขอ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษิทัมีการจดัท าเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบรษิทั โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตัิด้านการก ากบัดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ของตลาดหลกัทรพัย ์และส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลรายงาน

ประจ าปี งบการเงนิ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่จีรรยาบรรณ
ในการประกอบ และมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิง่พิมพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบั
กรรมการ ผูบ้รหิาร และโครงสรา้งกลุ่มธรุกจิของบรษิทั  

บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทางใน
การติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การจดัท าประชุมนักวเิคราะห์
และแถลงข่าวผลประกอบการของบรษิทั และน าเสนอขอ้มูลต่อนัก
ลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)   เพื่อชี้แจง
ขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกจิและการด าเนินงานของบรษิทัทุกไตรมาสและ
ประจ าปี และมีการจดัท าจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการ
ให้แก่สื่อมวลชน นอกจากน้ียังร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย จดัใหม้กีารเยีย่มชมกจิการ (Company’s Visit)  

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

 

ห ม วด ท่ี  5   ค ว าม รับ ผิ ด ช อ บ ข อ งคณ ะก ร รม ก า ร 

(Responsibilities of the Board of Directors) 

หลกัการ :   คณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแล

กิจการเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบริษัท  คณะกรรมการมีความ

รบัผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าทีต่่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจาก

ฝ่ายจดัการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

บรษิทั พจิารณาจดัตัง้คณะกรรมการบรษิทัภายใต้โครงสรา้ง
ที่เหมาะสม การแต่งตัง้กรรมการของบริษัทจะพิจารณาสรรหา
ผู้ ท รงคุณ วุฒิ ที่ มีค วามซื่ อ สัต ย์ ต่ อ ห น้ าที่  มี วิส ัย ทั ศ น์  มี
ความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้สามารถอุทิศเวลาให้กบั

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

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีความหลากหลายทัง้
วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ด้าน
อุตสาหกรรม ด้านบญัชีการเงนิ ด้านธุรกิจ ด้านการจดัการ ด้าน
การตลาดระหวา่งประเทศ ดา้นกลยทุธ ์ดา้นการบรหิารภาวะวกิฤต 
ดา้นกฎหมาย และด้านการก ากบัดูแลกจิการ และเพศ ซึ่งปัจจุบนั
คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการที่เป็น
ผู้บรหิารจ านวน 5 คน และกรรมการอิสระจ านวน 4 คน ก าหนด
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่าน
ไวท้่านละไมเ่กนิ 9 ปี กรรมการอสิระเหล่านัน้อาจไดร้บัการแต่งตัง้
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีหากคณะกรรมการบรษิทัเหน็
วา่มคีวามเหมาะสม 

ตามข้อบังคบัของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญ

ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย

จ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหน่ึง

ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง

ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจาก

ต าแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะ

เลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล

กิจการ  คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา

หรอืรบัทราบ ซึง่คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมสีทิธหิน้าที่ตามที่

ไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด

ความชดัเจนในด้านความรบัผดิชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย

การก ากบัดูแลและการบรหิารงานประจ า ทัง้น้ี บรษิทัได้แบ่งแยก

บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทั  กบั

ผูบ้รหิารอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดย

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากบั

ดูแลการด าเนินงานของผูบ้รหิารในระดบันโยบาย ขณะที่ผูบ้รหิาร

ท าหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตาม

นโยบายที่ก าหนด  โดยประธานกรรมการบริษัท และ ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นบุคคลคนละคนกนั  

เพื่อน าไปสู่การปฏบิตังิานดา้นการก ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่าง

มปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบั

จ านวนบรษิัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษิัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั และประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท สามารถด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิทัอื่นไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั โดยไม่รวมบรษิทัย่อย ทัง้น้ี

ตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อท า

ห น้ าที่ ให้ค าแนะน าด้านกฎหมาย และกฎ เกณฑ์ต่ างๆ  ที่

คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการ

ของคณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงานให้มกีารปฏบิตัิตาม

มติคณะกรรมการ รวมทัง้หน้าที่และความรบัผิดชอบอื่นๆ ตาม

หลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์

2.บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าที่พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบ

ในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

เช่น ทบทวนและอนุมตัิวิสยัทศัน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย

ทางการเงนิ ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี 

รวมทัง้ก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่

ก าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

- การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก าหนดนโยบายและ
การบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความ

รบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และการ

บริหารงานประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธาน

กรรมการและป ระธาน เจ้าห น้ าที่ บ ริห ารถู ก เลือกตั ้งจาก

คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคล

เดยีวกนักบั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูน้ าและมสีว่นส าคญัใน

การตดัสนิใจเรื่องนโยบายของบรษิทั อนัเป็นผลมาจากการประชุม
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คณะกรรมการบรษิทั ที่ไดพ้จิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิ

ร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้น าการประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมี

ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  

ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท ทัง้น้ี 

ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบรหิารงานปกติประจ าวนั แต่ให้การ

สนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจของฝ่ายจดัการผ่าน

ทางประธานเจ้าหน้าที่บรหิารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารรบัผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท

ภายใต้กรอบอ านาจที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

(รายละเอียดอ านาจหน้าที ่และความรบัผิดชอบของประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ) 

- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัเป็น

ลายลักษณ์อกัษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ได้ให้ความ

เหน็ชอบนโยบายดงักล่าว   ทัง้น้ีคณะกรรมการจะได้จดัให้มกีาร

ทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า 

บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการ

ก ากบัดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกนั เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนใน

องค์กรปฏิบัติตามน โยบายที่ ก าหนด  และจากการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2556   

ได้ มีม ติ อ นุ มัติ ให้ คณ ะกรรม การต รวจสอบ  เป ลี่ ย น เป็ น

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ เพื่อมีบทบาท

หน้าที่ ส่งเสรมิ ศึกษา ปรบัปรุง ประเมนิ และทบทวน หลกัเกณฑ์

การก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทให้เป็น

ปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

- จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่การด าเนินธุรกจิที่ถูกต้องและเป็น

ธรรม โดยมีนโยบายที่จะก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหน้ ามาใช้และเผยแพร่ใหแ้ก่

กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน เป็นแนวทางการปฏิบตัิ   เพื่อ

แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม 

มีความรับผิดชอบต่ อผู้มีส่วนได้ เสีย  ค านึ งถึ งสังคม  และ

สิง่แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรใน

รูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึง

ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่ทุกคนพึงปฏิบัติตน และ

ปฏิบตัิงานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ 

การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรกัษาข้อมูล

อนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การ

รบัและการให้ของขวญั ทรพัย์สนิ หรอืประโยชน์อื่นใด ทรพัย์สิน

ทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร สทิธแิละความ

เป็นกลางทางการเมือง  การปฏิบัติต่อพนักงาน  และความ

รบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 ทัง้น้ี บรษิัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผู้บรหิาร 

และกรรมการทุกคนรบัทราบและยดึปฏิบตัอิย่างเคร่งครดั รวมถึง

ใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

- ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เท่านัน้  และควรหลกีเลีย่งการกระท าที่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องทบทวน

และเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัให้บรษิทัทราบถึง

ความสมัพนัธ์ หรอืการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว   และ

ในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พจิารณา ต้องไม่เข้าร่วมการ

พจิารณา และไม่มอี านาจอนุมตัิในธุรกรรมนั ้นๆ รวมถงึในการท า

รายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข 

เสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการจะน าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความ

เหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
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หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้จะได้มีการเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) 

ดว้ย 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่

สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการถอื

ครองหลักทรัพย์ของบริษัท  จะต้องแจ้งให้บริษัททราบ และ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรพัย์ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 

59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  พ.ศ. 

2535 ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน 

รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบัทราบ

ขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที่

ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษัทในช่วง 1 

เดือน ก่อนที่งบการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการ

เผยแพร่ข้อมูลดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้น้ีเพื่อเป็นการป้องกนั

ไมใ่หน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

- ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดแูลและการ

ควบคุมภายในทั ้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธภิาพ   ทัง้น้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะ

สรา้งความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสีย่งทางธุรกิจ 

ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

จดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว ้ 

ช่วยปกป้องคุ้มครองทรพัย์สินไม่ให้ร ัว่ไหล สูญหายหรอืจากการ

ทุจรติประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง

น่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น   

ดงันัน้บรษิทัจงึได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของ

ผู้ปฏิบตัิงานและผู้บรหิารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

อย่างชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้สินทรพัย์ของบรษิทัให้เกิด

ประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ฏบิตัิงาน ผูต้ิดตามควบคุม 

และประเมนิผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ

ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณ ะกรรมการ

ตรวจสอบรบัผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี

ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจดัให้มีขึ้น  

รวมทั ้งได้จ ัดท าและทบทวนระบบการควบคุม ทั ้งด้านการ

ด าเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 

นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการจดัการ

ความเสี่ยง และยงัให้ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้า

และรายการที่ผิดปกติโดยส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่

ตรวจสอบและประเมนิขอ้มูลทัง้ที่เป็นขอ้มูลทางการเงนิ และไม่ใช่

ข้อมูลทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ  ประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อให้ความมัน่ใจว่า

ระบบที่วางไว้สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้

สอบทานการปฏบิตัติามกฎเกณฑภ์ายในต่างๆ ขององคก์ร เพื่อให้

ม ัน่ใจว่าบรษิทั ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและขอ้บงัคบัของกฎหมายที่

เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสนับสนุนการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

ของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการ

ตรวจสอบโดยตรง   

- การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัในด้านการบรหิารความ

เสี่ยง และเป็นผู้รบัผิดชอบก าหนดนโยบายบรหิารความเสี่ยงใน

ภาพรวมทัง้องคก์ร ประเมนิความเสี่ยงและบรหิารความเสีย่งของ

องค์กร เพื่อจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่สามารถยอมรบัได้ 

โดยปัจจบุนับรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

นโยบายทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยมหีลกัการก าหนดว่า หากมคีวามเสีย่ง

ใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนที่ก าหนดแล้ว  บรษิทัจะต้องมีมาตรการในการบรหิารความ

เสีย่งเหล่าน้ี ตลอดจนการทบทวนอนุมตั ิวสิยัทศัน์ ภารกจิ หรอืกล

ยุทธ์ของบริษัทในทุกปี รวมถึงมีการติดตามดูแลให้มีการน ากล

ยุทธ์ของบรษิทัไปปฏิบตัิตาม พรอ้มกบัส่งเสรมิและกระตุ้นให้ทุก

คนสรา้งวฒันธรรมการท างานที่ตระหนักถึงความส าคญัของความ

เสี่ยง ท าความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข 

อาทิ การปรบัปรุงขัน้ตอนในการด าเนินงาน และการใช้ทรพัยากร

อย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกนั
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หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้น้ี เพื่อวตัถุประสงค์ในการ

ป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลบักัน 

การด าเนินการอย่างเป็นระบบดงักล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บรษิทั

สามารถได้รบัประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้าง

คณุคา่เพิม่ใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

- รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รบัผิดชอบต่องบการเงินของ

บรษิทั โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูล

กิจการ ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงนิ และดูแลให้มกีาร

จัดท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตาม

มาตรฐานทางบญัชทีี่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูที่

ส าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชีและ/

หรอืผูส้อบบญัชมีาประชุมรว่มกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิ

ต่อคณะกรรมการบรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็น

ผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการ

เงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีของบรษิทั  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศที่ส าคญั  ทัง้ขอ้มูล

ทางการเงินและไม่ ใช่การเงิน   ด าเนินการบนพื้นฐานของ

ขอ้เทจ็จรงิอยา่งครบถว้น  และสม ่าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมกีารก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าใน

แต่ละปี  เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วมประชุม

ได้ โดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิม่เติมตามความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระที่ชดัเจน  น าส่ง

เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่าง

น้อย 5 วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมี

เหตุจ าเป็นเรง่ด่วน และมกีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็

รวบรวมเอกสารรายงานที่รบัรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและ

สามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ีบริษัทได้จดัท ารายงานผลการ

ด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่ อให้

คณะกรรมการสามารถก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการได้

อยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์ 

ในการประชุมประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที่

บรหิารเป็นผูร้่วมกนัก าหนดวาระการประชุมและพจิารณาเรื่องเข้า

วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ

แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารบัการพิจารณาเป็น

วาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิัท ซึ่งท า

หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ

คดิเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บรหิารระดบัสูงเข้า

ร่วมประชุมด้วยเพื่ อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทัง้จะได้รบัทราบ

นโยบายโดยตรง เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏิบตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้น้ี ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้ถือมติของ

เสยีงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง ซึ่งบรษิทั

ได้ก าหนดใหม้จี านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลง

มติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดย

กรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรอืไม่ใช้สทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานใน

ทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการ

ประชุม และเอกสารส าคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการ

อื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสัย

ดงักล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีที่

กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้

เลขานุการบรษิทั บนัทึกข้อคดัค้านไวใ้นรายงานการประชุม หรอื

ยื่นหนงัสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบรษิทัได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้เลขานุการบรษิทั

ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

และจดัส่งให้ประธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรอง

ความถูกต้อง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป 

รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมูลหรอืเอกสารเกี่ยวกบัการประชุมต่างๆ 
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เพื่อสะดวกในการสบืค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบรษิทัจะ

เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึ่ง

จะแจง้เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากน้ี คณะกรรมการ

บรษิทัถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมโีอกาสที่จะ

ประชุมระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ 

เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบรหิารร่วม

ดว้ย และแจง้ใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุม  

4. ค่าตอบแทน 

บรษิัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารใน

ระดับที่ เหมาะสม  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน เป็นผู้พจิารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนส าหรบั

กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

พร้อมทัง้เสนอหลักการและจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตัิ ส าหรบัค่าตอบแทน

กรรมการน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารราอนุมตัติ่อไป 

1. นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
บรษิทั คณะกรรมการบรษิทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 
รูปแบบ คอื 1. เบี้ยประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม 2. ค่าตอบแทนราย
เดอืนและโบนัสกรรมการ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของ
บรษิทั และความสอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวของบรษิทั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดบัสูง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
พจิารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าที่ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิซึง่คา่ตอบแทนดงักล่าวมกีาร
ก าหนดตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยเป็นอัตราที่
แขง่ขนัไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื่อที่จะดูแลและรกัษาผูบ้รหิารที่มี
คุณภาพไว ้ผูบ้รหิารที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบ
เพิม่ขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามความเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ 

5. การพฒันาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 

บรษิทัส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้รรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และ

เลขานุการบรษิทั เข้าร่วมอบรม/สมัมนาหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏบิตัหิน้าที ่กรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เช่น 

หลกัสูตรที่จดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานหรอืองคก์รอสิระต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองตลอดปี   โดยกรรมการของบริษัทมี

ประวตัิได้เข้ารบัอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทยแล้ว (ดงัรายละเอียดตามข้อมูลประวตัิของกรรมการแต่ละ

ท่าน) รวมถึงจดัให้มกีารเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ ส่งเสริมให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง

กรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

กรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม ่

รวมถึงการจัดให้มีการแนะน าลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ

ด าเนินธรุกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของตนเองรายคณะ และประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ปีละ 1 

ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลใน

การบรหิารน าไปปรบัปรุงพฒันาให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น โดย

ใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ในการประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการแบบรายคณะ

และแบบคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายคณะ 

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

2.  การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย

รายคณะ  

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 



  
 
 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 56 

 

- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

รายบุคคล 

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

โดยในแต่ละหวัขอ้จะมขี้อย่อยใหก้รรมการให้คะแนน และจะ

น าคะแนนเหล่านัน้มาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกรรมการทัง้ชุด 

โดยหลกัเกณฑ์การประเมนิผล คดิเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มใน

แต่ละขอ้ทัง้หมด ดงัน้ี 

• มากกวา่รอ้ยละ 85 = ดเียีย่ม  

• มากกวา่รอ้ยละ 75 = ดมีาก 

• มากกวา่รอ้ยละ 65 = ด ี  

• มากกวา่รอ้ยละ 50 = พอใช้ 

• ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรงุ 

 

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบริษทัประจ าปี  2563 

รายการ ผลการประเมนิ เกณฑ ์
คณะกรรมการบรษิทั 87.08 ดเียีย่ม 
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

97.73 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

89.17 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

98.30 ดเียีย่ม 

7. การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของผู้ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นประจ า

ทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และใช้ดชันีวดัความส าเรจ็

ขององค์กรเทียบกับความส าเร็จของเป้าหมายและแผนงาน

ประจ าปี  ความสามารถหลกั (Core Competency) ความสามารถ

ในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) โดยผ่านการ

น าเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารรบัทราบเพื่อการปรบัปรงุและพฒันาต่อไป 

8. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญกับการจัดให้มี

แผนการสบืทอดต าแหน่งงานและแผนพฒันาผูบ้รหิารเพื่อสบืทอด

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  ทัง้ น้ี  เพื่ อให้สามารถ

ด าเนินงานบรหิารไดอ้ย่างต่อเน่ืองและสามารถคดัเลอืกบุคลากรที่

มศีกัยภาพตามสมรรถนะและมคีวามพรอ้มที่จะด ารงต าแหน่งงาน

ที่ส าคัญดังกล่าว โดยใช้หลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career 

Management) แ ล ะ แ ผ น ก า ร สื บ ท อ ด ต า แ ห น่ ง (Talent 

Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ได้ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑ์ในการ

สรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้ได้รบัทราบและเข้าใจขอบเขตการพฒันาเพื่อให้เติบโตได้

อย่างมัน่คงและยัง่ยืนไปพร้อมกับบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัท

สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 

วธิีการและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดให้มแีผนพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้รหิาร 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
และสามารถสบืทอดในแต่ละต าแหน่งงานได ้

3) ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ประเมินการปฏิบัติงานและ
ความรู ้ของผูบ้รหิารที่มรีะดบัความสามารถทีต่้องการในการจดัท า
แผนพฒันารายบุคคล 

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

คณะกรรมการบรษิทั ให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการ

ที่ดี โดยได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และ คณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้รหิาร

ของบรษิทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุทิี่มคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้าง

การบรหิารงานของคณะกรรมการต้องมคีวามหลากหลาย ในดา้น

ทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชกีารเงนิ 

ดา้นธุรกจิ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดระหว่างประเทศ ดา้นกล

ยุทธ ์ดา้นการบรหิารวกิฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแล

กจิการ  

คณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยสอบทาน ทบทวน มอบหมาย 

ก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตามอ านาจหน้าที่ ภายใต้

หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยค านึงถึงผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม

เป็นส าคญั  

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระมจี านวน 3 ท่าน ซึง่รายนามของ

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ขอ้มลูการด ารงต าแหน่ง และรายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมในปี 2563  มดีงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร ัง้) 

1. นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ / 
กรรมการอสิระ 

5/5 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการอสิระ 5/5 

3. นายณฐัวฒุ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการอสิระ 5/5 

โดยม ีนางสาวสพุตัตรา  นิจจะยะ ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

โดยกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ทัง้สามท่าน เป็น

ผูท้รงคุณวุฒดิ้านการบญัช ีภาษีอากร การเงนิ การบรหิารจดัการ 

การบรหิารความเสีย่ง และประสบการณ์เพยีงพอ ที่จะท าหน้าที่ใน

การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

ใน ปี  2563 มีการประชุม  5 ครัง้  โดยมีการรายงานต่ อ

คณะกรรมการบรษิัท และมีการประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบบัญชี

ภายนอกและผูบ้รหิารสูงสุดดา้นบญัชแีละการเงนิ ในการสอบทาน

งบการเงนิรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดแูลกิจการ 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 3 ปี 

ทัง้น้ี  เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ประธาน

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ กรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดูแลกจิการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้

ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได้อกี นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล

กจิการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ลาออก 
2. ตาย 
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการตามขอ้บงัคบัน้ี 
4. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 
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กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการคนใดจะลาออกจาก

ต าแหน่ง ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั ทัง้น้ี

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการที่ประสงคจ์ะลาออกก่อน

ครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อบรษิทัล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 30 วนั พรอ้มระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัได้

พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบุคคล

ที่ลาออก ทัง้น้ีบรษิัทต้องแจ้งการลาออกพร้อมส่งส าเนาหนังสือ

ลาออกให้กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย กรณีที่

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อนครบ

วาระการด ารงต าแหน่ง บรษิทัจะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อม

สาเหตุให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศทราบ โดยกรรมการ

ตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนัน้ มีสิทธิชี้แจงถึงสาเหตุดงักล่าว ให้

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบดว้ยกไ็ด ้

กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการว่าง

ลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ

และก ากบัดูแลกิจการ หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนัที่

จ านวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏบิตังิานของ

คณะกรรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการมคีวามต่อเน่ืองอยู่

ตลอดเวลา ทัง้น้ี ใหบุ้คคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดูแลกิจการแทนอยู่ ในต าแหน่งได้เพียงวาระที่ เหลืออยู่ของ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการทีต่นแทน 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง

ถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บรษิทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

control) และระบบการตรวจสอบภายใน  ( Internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสงัเกตงบประมาณและ

อตัราก าลงัของส านักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบรหิารเป็น

ผูอ้นุมตั ิ

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแล

กิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่

จ าเป็นเพื่อการพฒันา และให้ความส าคญัโดยส่งเสริมให้บรษิัท

ก าหนดเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจ าของการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. สอบทานให้บรษิัทมีกระบวนการบรหิารความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบมาตรฐานทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

รวมถึงการหารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบรษิทัที่

เกี่ยวข้องกบัการบรหิารความเสี่ยงและการประเมนิความเสี่ยงทุก

ดา้น รวมทัง้ความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างาน

บริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร  ในการพิจารณา และให้

ความเหน็ในรายงานผลและรายงานความคบืหน้าการบรหิารความ

เสีย่งของบรษิทั 

7. สอบทานให้บรษิทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

8. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมี

ความเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบ

บญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั ้ง น้ี เพื่ อให้ม ัน่ ใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ

ดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากับดูแลกิจการ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่

เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 
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(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรอืข้อสงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้ร ับจากการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่า ผูถ้ือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควร

ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

11. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการรบัแจ้งเบาะแส ในกรณีที่

พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ มขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็การ

กระท าอันควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

เพื่ อให้ความมัน่ ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการ

สอบสวนที่ เป็นอิสระ และมีการด า เนินการในการติดตามที่

เหมาะสม 

12. ควบคมุดแูลกรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น 

13. ในกรณีที่พบหรอืมขี้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและ

ผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อ

ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากบัดแูลกจิการเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกติหรอืมคีวามบกพร่องที่

ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

14. พิจ ารณ าและทบท วน เพื่ อป รับป รุงกฎบัต รขอ ง

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ เพื่ อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และ

สอดคลอ้งกบัสิง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัคาดหวงั 

15. ปฏิบัติการอื่ น ใดตามที่ คณ ะกรรมการของบริษัท

มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการ 

ในการปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ มีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมีความรบัผดิชอบในการ

ด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัว่

ทัง้องค์กร จึงมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน และผู้บริหาร

ระดับ สู งจ านวนไม่ น้ อยกว่า  2 ท่ าน  โดยก าหนดให้คณ ะ

กรรมการบรหิารความเสี่ยง ทบทวนและตรวจติดตามปัจจยัเสี่ยง

และผลกระทบดา้นต่างๆ ของบรษิทั พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ ทัง้ดา้น

การเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด 

ด้านกฎหมาย รวมถึง การก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มี

ระบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบ

ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดม้อบหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั มจี านวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 มดีงัต่อไปน้ี 
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รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร ัง้) 

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

2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 

3. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 

3 ปี กรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ

ได้รบัเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมี

อ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบรษิัทรวมถึงจดัท าแผนงาน
การบรหิารความเสีย่งและจดัท ารายงานการบรหิารความเสีย่ง ซึ่ง
ครอบคลุมความเสีย่งดา้นต่างๆที่มผีลต่อเป้าหมายและการด าเนิน
ธรุกจิของบรษิทั  อนัไดแ้ก่ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความเสีย่งดา้น
การลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ความเสีย่งจากการบรหิารธุรกิจ
บนสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและมีการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลวตั ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรอืนโยบาย
ภาครฐั ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อชื่อเสยีงของกจิการ ความเสีย่ง
การเกดิทุจรติ เป็นตน้ 

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่
ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
รบัทราบ 

3. รบัทราบ พิจารณา และให้ความเหน็ในผลการประเมิน
ความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และ
แผนปฏบิตักิารเพื่อจดัการความเสีย่งที่เหลอือยู่ของบรษิทั เพื่อให้
ม ัน่ใจวา่บรษิทัมกีารบรหิารความเสีย่งทีเ่พยีงพอและเหมาะสม 

4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประสบความส าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดบัความ
เสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ 

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่ อให้ระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธผิล 

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

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

8. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก เพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน าทีเ่ป็นอสิระเกี่ยวกบักรอบ 
ขอบเขต และการปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่งใหแ้ก่
สว่นบรหิารความเสีย่ง 

9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบรหิารความเสีย่ง ให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากปัจจยัภายใน
และภายนอก 

10. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรใหม้คีวามเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/หรือกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 
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11. มีอ านาจในการพิจารณาแต่งตัง้คณะท างาน หรือ
บุคลากรเพิม่เตมิ หรอืวา่จา้งผูเ้ชี่ยวชาญอสิระจากภายนอกไดต้าม
ความจ าเป็น เพื่อใหง้านการบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพ และ
สามารถป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล 

12. ปฏบิตัหิน้าที่อื่นใดอนัเกี่ยวเน่ืองกบัการบรหิารความ
เสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

13. จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และมีการ
น าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตัง้ขึ้นตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั  ปัญจ

วฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) สามารถปฏบิตัหิน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละรูปแบบการสรรหา ของกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

รวมถึงพิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัได้

มอบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการบรษิทัและมคีุณสมบตัขิองกรรมการครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้คณะ และประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 มดีงัต่อไปน้ี 

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

โดยมนีายวรรษภณ ภาวตัพงศ ์ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มวีาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนรบัผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ านาจ หน้าที่ และความ

รบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.1 ด้านการสรรหา 
1.1.1 พิจารณ าโครงสร้าง ขนาด และองค์ป ระกอบ

คณะกรรมการ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัองคก์รและสภาพ แวดล้อม
การด าเนินธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

1.1.2 ก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และวิธกีารในการสรร
หากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์ร 

1.1.3 ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ  และพิจารณา
คดัเลอืกบุคคลที่สมควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ทัง้ใน
กรณีที่มีต าแหน่งว่าง และ/หรือกรรมการครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง  
และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม เพื่ อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

1.1.4 เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

1.1.5 จดัให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โดยมกีารทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

1.1.6 จัดท าแผนพัฒนากรรมการ เพื่ อพัฒนาความรู้
กรรมการปัจจุบนัและกรรมการเข้าใหม่ให้เขา้ใจธุรกจิที่กรรมการ
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ด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และพฒันาการ
ต่างๆ ที่ส าคญั เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  มาตรการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีเป็นตน้ 

1.2 ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1.2.1 ก าหนดนโยบาย โครงสร้างค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ ใหแ้ก่กรรมการ 
และประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทัโดยมหีลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน 
เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ ตลอดจน
พจิารณาเปรยีบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และ/หรอืน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

1.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนๆ 
1.3.1 แต่งตัง้ที่ปรึกษาประจ า และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษา

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

1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ และน าเสนอขอ
อนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 

1.3.3 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

1.3.4 ป ระธ าน คณ ะก รรม ก ารส รรห าแ ล ะก าห น ด
คา่ตอบแทนเขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 

1.3.5 จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และมีการ
น าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

มจี านวน 4 ท่าน ซึง่มรีายชื่อดงัน้ี 

1. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายสาธติ เหมมณฑารพ  กรรมการบรหิาร 

3. นางมาล ี เหมมณฑารพ  กรรมการบรหิาร 

4. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ  กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์ ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

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

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) 

คณะกรรมการบรหิารมอี านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบ

ในการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกบัการด าเนินงานตามปกตธิรุะและ

งานบรหิารของบริษทั ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสรา้งการบรหิารงาน และอ านาจการบรหิารต่าง ๆ ของบรษิทั 

หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ 

เพื่อเสนอใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนุมตัิ

และ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบและตดิตาม

ผลการด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด 

โดยสรปุอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งัน้ี  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตาม
วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ และ
มตขิองที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั 

2. พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ก าหนด
โครงสรา้งองคก์ร นโยบาย ทศิทาง และ กลยุทธ ์การด าเนินธุรกจิ
ของบริษัท การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงนิ งบประมาณ 
การบรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ต่อไป 

3. มีอ านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/หรอืคณะท างาน 
เพื่อการด าเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษัท และการ
ก าหนดอ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบของคณะอนุกรรมการ 
และ/หรอืคณะท างาน รวมถงึควบคุมก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการ และ/หรอืคณะท างานที่แต่งตัง้บรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนด 
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4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้ เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และก ากบั
ดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ  

5. พิจารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่าย
บรหิาร เสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา
และอนุมตั ิ 

6. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายทางการเงินในการ
ด าเนินการตามปกตธิุรกิจของบรษิทั แต่ละรายการภายในวงเงนิ
ไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติจาก
คณะกรรมการบรษิทั  

7. อนุมตัิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไว้ใน
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีตามที่ ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดเ้คยมมีติ
อนุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้  

8. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจดัหาวงเงิน
สนิเชื่อ หรอืการขอสินเชื่อใด ๆ ของบรษิทั ส าหรบัระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่
เกนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและกรณีที่
ตอ้งใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเป็นหลกัประกนั ตอ้งน าเสนอขออนุมตัิ
จากคณะกรรมการของบรษิทั 

9. พจิารณาการเข้าท าสญัญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติ
ของบรษิทัที่ก่อให้เกิดรายได้   ซึ่งมีอายุสญัญาหรอืข้อตกลงไม่
เกนิ 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงนิไมเ่กนิ 100 ล้านบาท แต่
ไมเ่กนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

10. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบริหารองค์กร 
รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
ก าหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดบัผู้บริหาร
ตัง้แต่ระดบัผูอ้ านวยการฝ่ายหรอืเทยีบเท่าขึน้ไป ยกเวน้ต าแหน่ง
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

11. ให้มอี านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคน
หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจเพื่อให้
บุคคลดงักล่าว มอี านาจตามที่คณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร 
และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ
แก้ไข บุคคลที่ได้รบัมอบอ านาจ หรอืการมอบอ านาจนัน้ ๆ ได้
ตามทีเ่หน็สมควร 

12. ด าเนินการอื่ น ใด  ตามที่ คณ ะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้น้ีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรอื

มอบอ านาจช่วงที่ท าใหผู้ร้บัมอบอ านาจจากคณะกรรมการบรหิาร

สามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง (ตาม

นิยามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ก าหนด) มสี่วนไดเ้สยี หรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื่น

ใดกับบริษัท  หรือบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่ เกี่ ยวข้อง 

คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมตัิการด าเนินการในเรื่อง

ดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

และ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้

เป็นการอนุมตัริายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกตแิละเงื่อนไขการค้า

ปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้งก าหนด  

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

• กรรมการอิสระ 
บริษัทก าหนดองค์ป ระกอบคณ ะกรรมการบริษัท ให้

ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้
แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทัง้น้ี 
บริษทัมีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้คณะ และมกีรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน  

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์
การคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคณุสมบตัขิองผูท้ี่จะมาท าหน้าที่
เป็นกรรมการอิสระ พจิารณาจากคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องหา้ม
ของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ รวมถงึประกาศ 
ข้อบังคบั และ/หรอืระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การ
ท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป 
ทัง้น้ี หากมกีรรมการอสิระคนหน่ึงคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่ งตั ้งกรรมการอิสระที่ มี
คุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดย
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กรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียง
เท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการอสิระทีต่นแทน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ
อสิระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้น้ี ให้นับรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

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

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

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือ
หุน้ที่มนีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ
กบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ให้
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงนิ ซึ่งไดร้บัคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทั

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม 
หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย  เวน้แต่จะไดพ้้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบั
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทน
ของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

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

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถให้ความเหน็อย่าง
เป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

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

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 6/2557 วนัที่ 12 
พฤศจกิายน 2557 ไดม้มีตใินที่ประชุมจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อมหีน้าที่คดัเลอืกบุคคลทีเ่หมาะสม
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัมกีระบวนการสรรหากรรมการ
ของบรษิทั  โดยใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่และ/หรอืตวัแทนผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ของแต่ละกลุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒติามสายงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ  
กรรมการอสิระและผูบ้รหิารของบรษิทัรว่มกนัเสนอรายชื่อบุคคลที่
มคีุณวุฒิ ประสบการณ์ ศกัยภาพ  โดยจะใช้ Board Skill Matrix 
มาเป็นเครื่องมือในการพจิารณาคุณสมบตัิ ซึ่งจะให้ความส าคญั
ต่อผู้มีทกัษะ และประสบการณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการประกอบ
ธรุกจิของบรษิทั และคณุสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 

1. มคีุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชน

จ ากดั พระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของ

คณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ กฎของ
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ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

ของบรษิทั 

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายใน

สาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และเพิม่มลูคา่ใหแ้ก่บรษิทั 

3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

การก ากบัดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บรษิทั ปฏิบตัิหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย ์

(Accountability, Care and Loyalty) อุทศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที่  

การเลือกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวธิกีารที่ระบุไวใ้น
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้จะต้องได้รบั
อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก เสียง
ลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบรษิทัมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกวา่กึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้ือหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่เลือกตัง้

บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ ในกรณีที่เลอืกตัง้
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็น
ผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลอืกตัง้
ในล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่จะ
พึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออก
เสยีงชีข้าด    

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

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออก
ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชน
จ ากดัทราบดว้ยกไ็ด ้

5. ในกรณี ที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่ น
นอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทนมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่องจ านวนผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวน
หุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
• กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการอย่างน้อย 
3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูล
กจิการของบรษิทั กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแต่ละ
รายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย
ล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
และไม่เป็นกรรมการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ย่อยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะที่เป็นบรษิทัจดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการต้องมคีุณสมบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั 
และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนด
ว่าด้วยคุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอย่างน้อย 1 
ท่าน ต้องเป็นผู้มคีวามรู้ความเข้าใจหรอืมปีระสบการณ์ด้านการ
บญัชหีรอืการเงนิที่เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าทีใ่นการสอบทาน
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ความน่าเชื่อถือของงบการเงนิ รวมถึงการท าหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการได ้
• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมกีรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้
คณะ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ าตอบแท น ต้อ งมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถงึมี
ความรูด้า้นบรรษทัภบิาล มคีวามเป็นกลาง และมคีวามเป็นอสิระ
ตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนการสรรหาและคดัเลอืกบุคคล
ผูท้ีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหน่ง 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณ ะก รรม ก า รบ ริษั ท เป็ น ผู้ พิ จ ารณ าแต่ งตั ้ง คณ ะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบรษิทั
ดูแลงานด้านการบรหิารความเสี่ยงในระดบัต่างๆ ภายในองค์กร 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าฝ่ายจดัการซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบงานดา้นการบรหิาร
จดัการความเสีย่งขององคก์รไดน้ า ระบบการบรหิารความเสีย่งไป
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน 
โดยกรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ 
อยา่งน้อย 3 คน และผูบ้รหิารระดบัสงู จ านวนไมน้่อยกวา่ 2 คน 
• ผู้บริหารระดบัสงู 

บรษิทัมนีโยบายที่จะสรรหาผู้บรหิารโดยคดัเลือกบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ 
โดยด าเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกี่ยวกบัการบรหิารทรพัยากร
บุคคล และจะต้องไดร้บัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั /หรอื
บุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบุคคลเข้า
ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยการแต่งตัง้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารต้องได้ร ับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและ
แต่งตัง้บุคคลที่มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ

ของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ  ทัง้น้ีการแต่งตัง้
หัวหน้าหรือผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและ
ควบคุมภายใน จะต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายเรื่องการด ารงต าแหน่งใน

บรษิทัอื่นของกรรมการบรษิทั (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร) 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดหรือแนะน าโดย

หน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย ที่ก าหนดให้กรรมการบรษิทัจดทะเบียนควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบรษิทัจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บรษิทั เน่ืองจากการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในจ านวนที่มากเกนิไป อาจมผีลต่อ

ป ระสิท ธิภ าพ ในการปฏิบัติห น้ าที่ ข อ งก รรมการ ดังนั ้น

คณะกรรมการบรษิัทจึงมีการพิจารณาก าหนดจ านวนบรษิัทจด

ทะเบยีนอื่นที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกนิ 5 แห่ง 

โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้  

นอกจากน้ี บรษิทัยงัได้ก าหนดแนวทางปฏบิตัิภายในในการ

ด ารงต าแหน่งใด ๆ ในบรษิทัอื่นของกรรมการ โดยให้กรรมการ

แจง้ล่วงหน้าก่อนการรบัต าแหน่งอื่นใดในบรษิทัและองคก์รต่าง ๆ 

มายงัคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็นผู้

พจิารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และ

เลขานุการบรษิทัท าหน้าที่แจง้การด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่

ละคน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยจะมีการเปิดเผย

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการให้ผู้ถือหุ้น

ทราบในรายงานประจ าปี และส าหรบัการด ารงต าแหน่งกรรมการ

ในบรษิทัหรอืองคก์รอื่นของผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทัตัง้แต่รอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปนัน้ (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร) บริษัทได้ก าหนดให้ต้องได้ร ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบรษิทัดว้ย 

การพฒันาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง  ในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทั เช่น กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั ไดเ้ขา้รบัการอบรมสมัมนาในหลกัสตูรหรอืร่วมกจิกรรมต่างๆ ที่จดั

ขึน้โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
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หลกัทรพัย์ หรอืองค์กรอสิระต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสรมิสรา้งความรู ้อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ ซึ่งบริ ษทัได้

ก าหนดใหใ้นแต่ละปีจะตอ้งมกีรรมการเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาความรู ้อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

ในการพฒันาความรูข้องกรรมการ จะพจิารณาจากหลกัสูตรที่เกี่ยวข้องกบัการเสรมิความรู้และทกัษะในด้านที่กรรมการแต่ละท่านยงั

ขาดอยู่ตามการประเมนิจาก Board Skill Matrix ซึง่เลขานุการบรษิทั จะเป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้รหิาร เพื่อแจง้ประชาสมัพนัธ์

หลกัสตูรการอบรมเหล่านัน้ 

รายละเอยีดการเขา้ฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ  ของ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และเลขานุการบรษิทั ในปี 2563 

ปี 2563 หลกัสตูร สถาบนัท่ีจดัหลกัสตูร 

1. คณุจรญัญา แสงสขุด ี • ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารในอนาคต SIY Practicum 
ลขิสทิธิข์อง Google (Mindfulness-Based Emotional 
Intelligence) 

• ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารในอนาคต FA (Facilitation 
Skills for Coaches) 

• ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารในอนาคต Group & Team 
Coaching 

• Herat Skills to The Hero's Jurney 
 

• ผูไ้กล่เกลีย่ขอ้พพิาท ตาม พ.ร.บ. ผูไ้กล่เกลีย่ พ.ศ. 
2562 รุน่ 2 

• วทิยากรตน้แบบสนัตภิาพ รุน่ 6 

Search Inside Yourself Leadership 
Institute 
 
Courage to Coach 
 
Courage to Coach 
 
Thailand Coaching Academy Jimi The 
Coach 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
จ.พระนครศรอียธุยา 
มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั 
จ.พระนครศรอียธุยา 

2. คณุววิรรธน์  เหมมณฑารพ • Packaging Trend for New Normal จบัตามองเทรนด์
บรรจภุณัฑห์ลงั COVID-19  

สถาบนัพลาสตกิ 

3. คณุสาธติ  เหมมณฑารพ • หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิาร
ระดบัสงู (วบส.) รุน่ที ่5 -คณะรฐัประศาสนศาสตร ์  

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

4. นางพรมิ     ชยัวฒัน์ • CIA Review Part lll  
• Big Data & Cloud Computing 2020 Theme : The 

Big Data & Cloud Game Changer - Practical 
Experiences ; Training Scheduling 

• Training Scheduling      
• Alpha Coaching Program  

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
บรษิทั แอ๊บโซลูทท ์อลัลายแอนซ ์(ประเทศ
ไทย) 
 
บรษิทั แอพเซต็เตอร ์คอนซลัติง้ จ ากดั       
บรษิทั อพัเพอร ์แฮนดส์ โซลูชัน่ส ์จ ากดั        

5. คณุเสกสรร สนิบนัลอืกุล • Business Continuity Plan  
• Alpha Coaching Program 

บรษิทั อนิเตอรฟิ์นสแ์อดไวเซอรี ่จ ากดั 
บรษิทั อพัเพอร ์แฮนดส์ โซลูชัน่ส ์จ ากดั        

การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบสูงสุดในการบรหิารจดัการธรุกจิ และการด าเนินงานของบรษิทัรวมถงึการบรหิารงานบรษิทัย่อย

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัอยู่เสมอ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัรบัผดิชอบก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธใ์นการด าเนินงานของ

บรษิทัย่อยและก ากบัควบคุมดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้ รวมถงึรายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปอย่าง
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ถูกต้องและเพยีงพอ ตลอดจนมกีารก าหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของบรษิทัย่อย ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง โดยมสี านกัตรวจสอบภายใน ตลอดจนส านกัเลขานุการบรษิทั รว่มกนัปฏบิตัหิน้าทีใ่นสว่นน้ี 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บรษิทัมรีะเบียบ ข้อบงัคบั ให้กรรมการ และผู้บรหิาร พนักงานและลูกจ้างต้องรกัษาความลบัและ/หรอืข้อมูลภายในของบรษิทั ไม่น า

ความลบัและ/หรอืข้อมูลภายในของบรษิทัไปเปิดเผยหรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืโดย

ทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทนหรอืไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยใช้ความลบั 

และ/หรอืขอ้มูลภายใน และ/หรอืเขา้ท านิตกิรรมอื่นใดโดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทั

ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม นอกจากน้ีกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและลูกจา้งซึง่อยูใ่นหน่วยงานทีไ่ดร้บัขอ้มลูภายในของบรษิทัตอ้งไมใ่ช้

ประโยชน์จากขอ้มลูดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน  และหา้มบุคคลที่เกีย่วขอ้งท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัภายใน 1 เดอืน ก่อนที่

งบการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 วนั   ทัง้น้ีขอ้บงัคบัดงักล่าวให้รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่

บรรลุนิตภิาวะของกรรมการ ผูบ้รหิารและลูกจา้งของบรษิทัดว้ย 

นอกจากน้ีบรษิทัไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารเขา้ใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส และบุตร

ที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะในบรษิทั  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยด์งักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นับจากวนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการ

ถือครองหลกัทรพัย์ และแจ้งให้เลขานุการบรษิทัรบัทราบเพื่อจดัท าบนัทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัย์ของกรรมการและ

ผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล   เพื่อน าเสนอใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมกีารฝ่า

ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนด และบทลงโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ทัง้น้ีบรษิทัไดก้ าหนดโทษทางวนิยัส าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใช้  หรอืน าไปเปิดเผยจนอาจท า
ใหบ้รษิทัได้รบัความเสยีหาย  โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตอืนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑ์
ตลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีทุกปี นอกจากน้ี ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลกัเกณฑ ์
เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่20) ก าหนดให้
บรษิทัจดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีหากผูส้อบบญัชดีงักล่าวปฏบิตัหิน้าที่มาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นตอ้ง
เปลีย่นบรษิทัผูส้อบบญัชแีหง่ใหม ่บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีายอื่นๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชนีัน้แทนผูส้อบบญัชรีายเดมิได้ 

ส าหรบังบการเงนิปี 2563 ของบรษิทัไดต้รวจสอบและแสดงความเหน็ โดยนายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8134 
แห่งส านักงานสอบบัญชีบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีการจ่าย
คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2562 รอบปีบญัชี 2563 
1. คา่สอบบญัช ี 1.81 ลา้นบาท 1.81 ลา้นบาท 
2. คา่ตรวจสอบและรบัรองบตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI 0.20 ลา้นบาท 0.16 ลา้นบาท 
รวม 2.01 ลา้นบาท 1.97 ลา้นบาท 

 
ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งตน้ไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละไมม่สี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่ เกี่ยวขอ้ง

กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหาร
จดัการที่มีประสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเชื่อมัน่กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจ
เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด าเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณ
และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบาย
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และข้อแนะน าของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดบัการด าเนินการทีม่อียูแ่ล้ว  
ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน  รวมทัง้จดัใหม้จีรรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร   สื่อสารให้
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รบัทราบและถือปฏิบัติ
อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส มคีุณธรรม มคีวามรบัผิดชอบต่อผู้มสี่วนได้เสีย ค านึงถึง
สงัคม และสิ่งแวดล้อม  สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทาง
ปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตาม
กรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ อันเป็นการเสริมสร้างให้เกิด
วฒันธรรมการก ากบัดแูลกจิการอยา่งแทจ้รงิ 
1. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรษิทั ใหค้วามส าคญัในเรื่องการมสี่วนร่วมใน

การต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ

เกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร อกี

ทัง้ได้ก าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบรษิทั ซึ่งได้

ผ่านการทบทวนและอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  และ

ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนในบรษิทัและ

บริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัอย่างเขม้งวด 

เพื่อหลีกเลี่ยงการด าเนินการ  ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่

เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้าน

การให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวก หรือ

ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบรษิทั และได้มกีารก าหนดบทลงโทษ

ทางวนิยัสงูสดุแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิดงักล่าว    

นอกจากน้ี บริษัทได้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วน

เก่ียวข้องกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ ดงัน้ี 

1. บรษิทั ท าการสื่อสารประชาสมัพนัธ ์นโยบายการต่อตา้น
ทุจรติคอร์รปัชัน่ แก่ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกคน ให้
รบัทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดั ผ่านช่องทางการสื่อสาร
อเิล็กทรอนิกส์ ประกาศติดบอรด์ประสมัพนัธ์ อบรม และกิจกรรม
ของบรษิทั อกีทัง้ยงัสื่อสารไปยงับุคคลภายนอก นกัลงทุน โดยผา่น
ช่องทางเวบ็ไซตบ์รษิทั 

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

3. บรษิทั จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกปี 

ในปี 2563 บริษัท ไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องที่เป็น

สาระส าคญัเกี่ยวกบัการทุจรติคอร์รปัชัน่ และการด าเนินงานที่ไม่

สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ

ละเมดิจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิแต่อยา่งใด 

ทัง้น้ี รายละเอยีดของนโยบายและการด าเนินการที่เกี่ยวข้อง

กับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ได้

เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิัท  www.pjw.co.th   ภายใต้หวัข้อ

การก ากบัดแูลกจิการ 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  
ไม่ใหธุ้รกิจของบรษิทัเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัการล่วงละเมดิสทิธิ
มนุษยชน  ส่งเสรมิใหม้กีารเฝ้าระวงัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดดา้น
สทิธมินุษยชนภายในธุรกิจของบรษิทั และกระตุ้นให้มกีารปฏิบตัิ
ตามหลกัการสิทธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยไม่แบ่งเชื้อ
ชาติ เพศ สผีิว ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรอืความ
เชื่ ออื่นใด ความบกพร่องหรือพิการ หรือสถานะอื่นใดที่ มิได้
เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตังิาน โดยความรบัผดิชอบของธุรกจิ
ดา้นสทิธมินุษยชนยงัครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอืและคู่คา้ 
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บรษิทัใหข้อ้มลูส าคญัแก่พนักงานและตวัแทนพนกังาน เพื่อให้
ทราบผลการด าเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กรธุรกิจ 
สนับสนุนการหารอื ความร่วมมอืระหว่างนายจา้งกบัพนักงานและ
ตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างาน 
เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถงึ
การมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงการ
ไดร้บัขอ้มูลหรอืความคดิเหน็ผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้จดัใหม้ชี่องทาง
การสื่อสารเพื่อรบัฟังความคดิเหน็ของผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งเสร ี

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บรษิทั ไม่ได้รบัเรื่องร้องเรยีน เกี่ยวกบั
การละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
บรษิทั ไม่มกีรณีพพิาททางกฎหมายทัง้ในเรื่องแรงงาน สทิธขิอง
ผูบ้รโิภค และการด าเนินธรุกจิการคา้แต่ประการใด 

4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิัทมีนโยบายปฏิบตัิกบัพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็น
ธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดิการ และการพัฒนา
ศกัยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคี่า และเป็น
ปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัองคก์รใหป้ระสบความส าเรจ็  ดงันัน้จงึ
มีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท างาน  ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของ
พนักงานใหม้คีวามก้าวหน้า มคีวามมัน่คงในอาชพี และปฏบิตังิาน
ด้วยจติส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงสิง่แวดล้อม พรอ้มให้
ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการท างาน 
รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการท างาน  รับฟังข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากพนกังานทุกระดบัอยา่งเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 

ด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญต่อความปลอดภัยในชีวิต 

สุขภาพอนามัยในการท างานของพนักงานตลอดจนบุคคลที่

เกีย่วขอ้ง จงึไดก้ าหนดใหม้รีะบบการจดัการอาชวีอนามยัและความ

ปลอดภยัที่เป็นมาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็นแนวทาง

ในการสรา้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภยั โดยบรษิทัไดร้บัการรบัรอง

ระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 มา

ตัง้แต่ปี 2556  

 บรษิัทมกีารด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัใน

การท างานอย่างเป็นระบบ โดยใช้เป็นกรอบก าหนดวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย ในการป้องกนั ลด และควบคมุความเสีย่ง รวมถงึให้

มกีารทบทวนและปรบัปรุงอย่างต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัการบาดเจ็บ

และการเจบ็ป่วยจากการท างาน ตลอดจนการปฏบิตัใิหถู้กต้องตาม

กฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของ

บรษิทัทุกโรงงานใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั มนีโนบายปฏบิตัดิงัน้ี 

1. ความปลอดภยัในการท างานถอืเป็นหน้าที่ของพนักงานทุก

คนจะต้องค านึงถึงความปลอดภัยของตนเองและเพื่อนร่วมงาน

ตลอดจนทรพัยส์นิของบรษิทั 

2. บรษิทัจะสนับสนุนใหม้กีารปรบัปรุงผลการด าเนินงาน ดา้น

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั ในการท างานเพื่อป้องกนั ลด และ

ควบคมุความเสีย่ง  

3. บรษิทัจะสนับสนุนใหม้กีจิกรรมเกีย่วกบัความปลอดภยั อา

ชีวอนามยัในการท างานเพื่อสร้างเสรมิความตระหนัก และการมี

สว่นรว่มของพนกังาน 

4. บรษิทัจะจดัสรรทรพัยากรให้เพยีงพอและเหมาะสมในการ

ด าเนินการใหบ้รรลุตามนโยบายฉบบัน้ี  

5. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัตอ้งกระท าตนใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ ี

6. พนกังานทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมอืต่อมาตรการควบคมุ 

ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน 

บริษัทก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการแก่

พนักงานอย่างเป็นธรรม  ระบบการให้ผลตอบแทนเป็นไปตาม

ความรูค้วามสามารถ และผลประเมนิการปฏิบตังิานของพนักงาน 

ซึ่ งบ ริษัท ใช้การก าหนดตัวชี้ ว ัด เป็นรายบุ คคล  (KPI : Key 

Performance Index) ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัเป้าหมายขององคก์ร 

เป็นเครื่องมือในการประเมินผลและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจใน

การปฏบิตังิานของพนกังาน 

สวสัดิการอื่นๆที่ส าคญั ซึ่งเป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่ความ

รบัผดิชอบ ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชพี การจดัท าประกนัสุขภาพ 

ประกนัอุบตัเิหตุ การตรวจสุขภาพประจ าปี เบี้ยเลี้ยงต่างๆ การจดั

งานเลีย้งประจ าปี กฬีาส ีและอื่นๆ 

การพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนักงาน 

บรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุนให้

พนักงานมกีารพฒันาความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพ มทีศันคติที่
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ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม  และการท างานเป็นทีม  โดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรม  การสัมมนา การดูงาน เพื่อรองรบัการ

ขยายตวัของธรุกจิและสง่เสรมิโอกาสการเตบิโตในหน้าที่  ตามสาย

วชิาชพีและความสามารถอยา่งเท่าเทยีมกนั  อกีทัง้เป็นการกระตุ้น

ให้พนักงานได้น าศกัยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์โดยฐานะ

ของพลเมอืงที่ดขีองสงัคม  เพื่อสรา้งพนักงานให้เป็นคนเก่งและด ี 

มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางและวัฒนธรรมองค์กร  ตาม

คา่นิยมหลกั   

การเตรยีมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวชิาชีพด้วย

การเพิ่มพูนความรู้และทักษะพื้นฐาน ความรู้ตามลักษณะงาน 

ความรูแ้ละทกัษะทางธุรกจิ รวมถึงทกัษะการบรหิารและความเป็น

ผูน้ าด้วยการเรยีนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกบัหน้าที่ความ

รบัผดิชอบตามระดบัพนกังาน ดงัน้ี 

• ความปลอดภยัในการท างานระดบัเจา้หน้าที ่
• การบริหารความรบัผิดชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาที่

ย ัง่ยนื 
• หลกัการก ากบัดูแลกจิการ (CG), มาตรการต่อตา้นทุจรติ

คอรร์ปัชัน่, จรรยาบรรณธรุกจิ 
• แผน ก ารพัฒ น าบุ ค ล าก รราย บุ ค ค ล  ( Individual 

Development Plan) พฒันาศกัยภาพของพนักงานเพื่อ
รองรบัการเตบิโตในองคก์ร 

• การจดัแบบประเมิน 360 องศา ของกลุ่มผู้บรหิารซึ่งให้
ความส าคญักบัการประเมินทัง้จากล่างขึ้นบน (upward 
appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal) 
เพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรงุตนเอง 

• การจดัท าแบบประเมนิความรูท้กัษะในการท างาน Skill 
Matrix เพื่อเป็นการประเมินความรู้และทักษะในการ
ท างาน โดยหัวหน้างาน เพื่อวางแผนและจัดท าเป็น 
Training Roadmap ในแต่ละสายงาน  

อย่างไรกด็ ีการสรา้งทีมงานที่เขม้แขง็เป็นสิง่ส าคญั บรษิทัจงึ
เน้นการพฒันา ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อรองรบัการท างาน
แบบข้ามสายงาน การพัฒนาทักษะการตัดสินใจ และการแก้ไข
ปัญหาที่สะท้อนการบรหิารจดัการที่มปีระสทิธภิาพและความเป็น
ผูน้ า  

ในปี  2563 บริษัทฯ  มีจ านวนชัว่โมงการอบรมพนักงาน

ทัง้หมด 16,736 ชัว่โมง ซึ่งคดิเป็นชัว่โมงการอบรมพนักงานเฉลี่ย

อยูท่ี ่10.48  ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

5.  ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บั

ลูกค้า เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าได้รบัสนิค้า

และบรกิารที่ด ีมคีุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาที่เหมาะสม 

และเป็นไปตามมาตรฐานที่ไดก้ าหนดไว ้เน่ืองจากบรษิทัตระหนักดี

ว่าการที่ลูกคา้ได้รบัสนิค้า/บรกิารที่ด ีมมีาตรฐาน จะเป็นการสรา้ง

ความเชื่อมัน่ใหก้บัผูบ้รโิภคสามารถช่วยใหลู้กคา้เพิม่รายไดม้ากขึน้ 

รวมทัง้บรษิทัไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงที่มตี่อลูกคา้ มกีาร

พฒันายกระดบัมาตรฐานสนิค้าและบรกิารให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

รกัษาสมัพนัธภาพที่ดแีละยัง่ยนืกบัลูกคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ 

รวมถงึไม่น าขอ้มูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผู้ที่

เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาบรษิทัได้ยดึถือและปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวด ส่งผลให้บริษทัได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานสากลดงัต่อไปน้ี 

➢ ISO 9001 คอื ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ เพื่อที่จะท า
ให้ม ัน่ใจได้ว่าผู้ผลิตหรอืผู้ให้บรกิารได้จดัตัง้และรกัษาระบบการ
จดัการดา้นคุณภาพที่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั โดยมจีุดประสงคท์ี่จะ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมาตรฐานน้ี
เกี่ยวกบั การออกแบบ การพฒันา การผลติ และการใหบ้รกิาร ซึ่ง
สามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม บริษัท
จ าเป็นต้องมีความตระหนักและก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
รวมทัง้หลกัเกณฑ์ของระบบการจดัการที่มีประสทิธผิล โดยบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

➢  Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ์  ห รือ
ข้อก าหนดพื้นฐานที่จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิต
ปฏบิตัติามและท าใหส้ามารถผลติอาหารไดอ้ยา่งปลอดภยั มเีน้ือหา
ครอบคลุม 6 ประการ คอื 

1. สขุลกัษณะของสถานทีต่ ัง้และอาคารผลติ 
2. เครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการผลติ 
3. การควบคมุกระบวนการผลติ 
4. การสขุาภบิาล 
5. การบ ารงุรกัษาและการท าความสะอาด 
6. บุคลากร 
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➢ Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP 
ซึ่งหมายถึง การวเิคราะห์อนัตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็นแนวคิด
เกี่ยวกบัมาตรการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น ในแต่ละขัน้ตอน
ของการด าเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการด าเนินงานเชิง
วทิยาศาสตร ์คอืมกีารศกึษาถงึอนัตราย หาทางป้องกนัไวล้่วงหน้า 
รวมทัง้มกีารควบคุม และเฝ้าระวงั เพื่อใหแ้น่ใจวา่มาตรการป้องกนั
ทีก่ าหนดขึน้นัน้ มปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

➢ TS 16949 เป็นข้อก าหนดทางเทคนิค ISO ที่มีอยู่ซึ่ง
สอดคล้องสหรฐัอเมรกิา, เยอรมนั, มาตรฐานระบบคุณภาพยาน
ยนต์ฝรัง่เศสและอิตาลีในอุตสาหกรรมยานยนต์ทัว่โลก ซึ่งระบุ
ความต้องการของระบบที่มีคุณภาพส าหรับการออกแบบ / 
พฒันาการผลติการตดิตัง้และการบรกิารของผลติภณัฑ์ยานยนต์ที่
เกีย่วขอ้ง 

6.  ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ ด้วยความรบัผดิชอบต่อ
ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม ทัง้ในด้านความปลอดภยั คุณภาพ
ชีวติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิการใช้พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ  ตระหนักถงึคุณภาพชีวติของชุมชนและสงัคม  
ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การปฏิบัติงานและการตัดสินใจ การด าเนินการใด ๆ ของบริษัท
จะต้องท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑ์และการประกอบธุรกจิของบรษิทัทุก
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ   
ตลอดจนส่งเสรมิให้พนักงานมีจิตส านึกและมีความรบัผิดชอบต่อ
ชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ กบัชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินธรุกจิอยูต่ามสมควร 

ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษัทไม่มีมลภาวะที่

สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เน่ืองจากเศษพลาสตกิส่วนเกนิสามารถ

น ากลบัมารไีซเคลิใหม่ไดท้ัง้หมด  แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัตระหนัก

ถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จ ัดตัง้ระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและปรับปรุง

สภาพแวดล้อมให้ดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บรหิารและพนักงานทุก

คนมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบัติตามนโยบาย โดยที่ผ่านมาได้มีการ

ด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

- บรษิทัได้รบัมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เกี่ยวกบัการจดัการและการปฏบิตักิารดา้นสิง่แวดล้อม จงึเป็นเครื่อง
รบัประกนัระบบการดูแลป้องกนัสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิต

ของบรษิทั ซึ่งครอบคลุมทุกพืน้ทีข่องบรษิทั โดยไดร้บัการตรวจสอบ
จากผูต้รวจประเมนิภายนอกซึง่มคีวามเป็นอสิระ 

- บริษัท ได้มีการด าเนินการที่ สอดคล้องกับกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น ตรวจวดั
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน ้ าทิ้งที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนด 

- บริษัทได้ท าการค้นคว้า วิจยัและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มนี ้ าหนักเบาขึ้น
เพื่อลดปรมิาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึ่งในบางกรณีเป็นการท างาน
รว่มกบัลูกคา้ สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานราชการ 

7.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บรษิทั ไดม้กีารพฒันาความรูใ้หม่ๆ ให้ก้าวหน้าในเชงิเศรษฐกิจ

และการพฒันานวตักรรมที่สรา้งความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า

ต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคู่ไปกบัความเจรญิเติบโตของ

ธรุกจิอยา่งยัง่ยนื โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

- บริษัทได้มีการน าโปรแกรม Mold Flow analysis มา

วเิคราะห์ แก้ปัญหาก่อนเริม่ท าเครื่องมอื (Injection Molding) และ

โปรแกรม B-Simulation มาวเิคราะหแ์ก้ปัญหาก่อนเริม่ท าเครื่องมอื 

(Blow Molding) เพื่อลดระยะเวลาในการ Develop Tooling และ

แก้ปัญหาอย่างถูกต้องแม่นย า (จ าลองเสมอืนจรงิกระบวนการเป่า

และฉีดขึน้รปู) 

- บริษทัได้มีการน าหุ่นยนต์ มาช่วยในการตัด, หยิบจบั, 

เก็บ และบรรจุชิ้นงาน เพื่อลดโอกาสเกิดอุบตัิเหตุจากการท างาน 

รวมถึงลดกระบวนการการท างานที่ก่อให้เกิดความเมื้อยล้าของ

พนกังาน 

-  บริษัทได้มีการวิจ ัยและพัฒนางานเป่าขึ้นรูปโดยใช ้

Honeycomb (รงัผึ้ง) ในการลดน ้ าหนักและเพิ่มความแข็งแรงใน

การรบัน ้าหนกั (Load) ส าหรบังานประเภท Lid, Cargo 

การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ในการด าเนินกิจกรรมการด าเนินงานของบริษัทได้มีการ

ประเมนิความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มที่มตี่อบรษิทั  ทัง้

ปัจจยัเสี่ยงภายในและภายนอก สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและ

ความน่าจะเป็นในอนาคต หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงใน
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หลากหลายมิติอย่างสม ่าเสมอ โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความ

คดิเห็นของผู้มีส่วนได้เสยีจะช่วยให้บรษิทั มีความเข้าใจที่ชดัเจน

และครบถ้วนมากขึ้น จนสามารถน าไปใช้วางแผนและด าเนินการ

เพื่อป้องกนัความเสี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ในอนาคต 

 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร 

ผูถ้อืหุน้ - การประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
- รายงานประจ าปี  
- เปิดใหเ้ยีย่มชมบรษิทั  
- นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

- Website บรษิทั 
- กจิกรรม Opportunity Day 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 
- Roadshow 

- ขา่วแจง้ตลาดหลกัทรพัย์ 

พนกังาน - การเขา้ร่วมประชุม 
- เสยีงตามสาย 
- กจิกรรม Morning Talk 
- กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีน 

- บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- กจิกรรมแรงงานสมัพนัธ์ 

 

ลูกคา้ - การเยีย่มชมบรษิทั 
- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 

- การประชุมผา่น Conference 
- Website บรษิทั 

 

คูค่า้และเจา้หน้ี  - กระบวนการคดัเลอืก การสรรหา 
- การประชุมประจ าปี  
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 

- Website บรษิทั 
- การประเมนิผูข้าย 
- การใหค้ าแนะน า 

 

คูแ่ขง่ - การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ 

- การพบปะสงัสรรค ์และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนั 

  

ภาครฐั - การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ  

- การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  
- การใหข้อ้มลู  

- Website ของบรษิทั  

ชุมชนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม - การเขา้ร่วม และใหค้วาม
สนบัสนุนกจิกรรม 

- การประชาสมัพนัธ ์ผ่านผูน้ า
ชุมชน  

- การใหค้วามช่วยเหลอื 

- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 
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การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บริษทัมแีนวทางในการด าเนินงาน เพื่อให้ม ัน่ใจว่าทิศทางและ

เป้าหมายหลักของการพัฒนาที่ย ัง่ยืนมีความสอดคล้องต่อการ

เปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม และสอด

รบักบัความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อใหก้ารเตบิโตและพฒันา

อย่างยัง่ยนืมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลจงึสรปุผลการด าเนินงาน

หลกัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2563 บริษัทมีผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

สามารถแบ่งปันคุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้

ดงัต่อไปน้ี 

รายการ มลูค่าของรายการ * 

รายได้ จากการขาย  ช่ วย ในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 

2,774.41 

ก า ไร  (ข าดทุ น ) สุ ท ธิ ร วม  เพื่ อ
เสรมิสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้  

115.05 

รายการ มลูค่าของรายการ * 

เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทน
พนกังาน ** 

446.32 

คา่ฝึกอบรมพนกังาน 4.57 

เงนิบรจิาค 1.07 
 

* ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ปี 2563 

**  ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ ประกนัสงัคม ส ารองเกษียณอายุ รถรบัส่ง จดั

เลีย้งปีใหม ่กฬีาส ี

การด าเนินงานด้านสงัคมและชุมชน 

บรษิทัได้ตระหนักถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกนักบัชุมชน 

และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายในการช่วยเหลือสังคม 

ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสมัพันธ์อันดี เกิดความ

รว่มมอื และสนับสนุนการด าเนินงานขององคก์รจากชุมชนและสงัคม 

ลดทอนความขดัแยง้ บรรเทาความรนุแรงของปัญหาที่อาจจะเกดิขึน้

ในอนาคต เสรมิสรา้งความเขา้ใจ สรา้งชื่อเสยีงและเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้กบัสงัคม โดยกิจกรรมที่ได้ด าเนินการนัน้ค านึงถึงผลประโยชน์

ขององค์กรกบัการพฒันาชุมชนและสงัคมร่วมกนั ซึ่งจะท าใหชุ้มชน

เกิดความเชื่อมัน่และมอบความไว้วางใจให้กับองค์กร เสรมิสร้าง

ความสมัพนัธ์ทางธุรกจิที่แนบแน่นและเป็นหุ้นส่วนทางความส าเรจ็

ให้กนัและกนัอย่างยัง่ยนื ซึ่งในปี 2563 นัน้บรษิทัได้ด าเนินกจิกรรม

เพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและชุมชน ดงัน้ี 
 

• บริษทั ปัญจวฒันา (เจียงซู) พลาสติก จ ากดั เดอืนมนีาคม 

2563 ได้บรจิาคหน้ากากอนามยัให้ต าบล Shaxi จ านวน 500 ชิ้น

ในช่วงขาดแคลน 

• โครงการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ให้กับโรงเรียนต่างๆ  บริษัท ปัญจวัฒนา พลาสติก จ ากัด 

(มหาชน) ไดเ้ลง็เหน็ความส าคญัของเยาวชน จงึไดท้ าการมอบเงนิ

สนบัสนุนกจิกรรมวนัเดก็ใหก้บัโรงเรยีนต่าง ๆ โดยมอบใหโ้รงเรยีน

ละ 2,000 บาท  
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• กิจกรรมแจกนมเดก็นักเรียน บรษิทั ปัญจวฒันา พลาสติก 

จ ากัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความส าคัญของเยาวชน จึงได้จ ัด

กิจกรรมแจกนมเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เยาวชน

ได้รบัสารอาหารที่มปีระโยชน์ จ านวน 2 โรงเรยีนในเขตพื้นที่ ต.

บา้นแพว้, ต.หนองบวั อ.บา้นแพว้ จ.สมทุรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• กิจกรรมบริจาคโคมไฟ  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 

(มหาชน) ไดร้่วมบรจิาคโคมไฟใหก้บัมลูนิธสิวนแก้วจงัหวดันนทบุร ี  

ในวนัที ่24 เมษายน  พ.ศ. 2563  เพื่อใชใ้นสาธารณะประโยชน์ 

 

 

 

 

 

 

• มอบส่ิงของให้กบัสถานคุ้มครองและพฒันาคนพิการกา

รณุเวสม ์ มลูคา่ 26,243 บาท เงนิบรจิาค 3,000 บาท  
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• มอบหลอดไฟให้กบัวดันาพร้าว หลอดไฟและโคมมูลค่า  

91,895 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั ส่งเสรมิให้ กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุกระดบั

ในองคก์รใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมและเพยีงพอ

และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและ

สร้างจิตส านึกแก่พนักงาน  รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ

บรหิารการใชท้รพัยากรทีม่อียูใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร 

บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมจึงได้จดัตัง้
ระบบการจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม
และปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใหด้ขีึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยผูบ้รหิารและ
พนักงานทุกคนมคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะปฏบิตัติามนโยบาย โดยที่ผา่นมา
ไดม้กีารด าเนินกจิกรรมภายใตข้อบขา่ยและแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

- บริษัทได้ร ับการรบัรองระบบมาตรฐานการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 จงึเป็นเครื่องรบัประกนัระบบการ
ดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษัท  ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบรษิทั โดยได้รบัการตรวจสอบจากผู้ตรวจ
ประเมนิภายนอกซึง่มคีวามเป็นอสิระ 

- บริษัท ได้มีการด าเนินการที่ สอดคล้องกับกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มโดยไดจ้ดัใหม้กีารตรวจวดัดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น ตรวจวดั
ด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพน ้ าทิ้งที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ฎหมายก าหนด 

 

 

บริษัทได้ด าเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลงังานอย่าง

ต่อเน่ือง กระตุ้นให้พนักงานมีจิตส านึกอนุรกัษ์พลังงานภายใน

องค์กร รวมถึงการลงทุนปรบัปรุงประสิทธิภาพเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์  ซึ่งในปี  2563 บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานจาก

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานได้โดยรวม 1,418,602.56 kWh./ปี คิด

เป็นเงนิทีป่ระหยดัไดท้ัง้หมด 4,859,813.58 บาท  
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การควบคุมภายในและการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการมรีะบบ

การควบคุม ภายในที่ด ีซึ่งจะท าให้ม ัน่ใจได้ว่าการบรหิารจดัการ

และการควบคุมการด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปอย่างมรีะเบียบ

และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และเป้าหมายระยะยาวของบรษิทั 

โดยก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการจดัท าโครงสร้างของ

ระบบการควบคุมภายในซึ่งครอบคลมุในด้านต่างๆ ได้แก่ การ

ควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) การประเมนิความ

เสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการปฏิบตัิงาน (Control 

Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information & 

Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

และน าไปปฏิบัติ จริง เพื่ อ ให้บ รรลุ  วัตถุ ป ระสงค์ อย่ างมี

ประสทิธภิาพ ตลอดจนด าเนินการเพื่อใหม้ ัน่ใจว่า บรษิทั มรีะบบ

การควบคุมภายในที่พียงพอและเหมาะสมกับสภาวการณ์ ณ 

ช่วงเวลาใดๆ โดยมกีารพฒันาและปรบัปรงุอยา่งตอ่เน่ือง 

ส าหรบัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อ

วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2564  โดยมกีรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดูแลกจิการทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบรษิทั

ไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั 

โดยใชแ้บบประเมนิตามแนวทางที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด มกีารซกัถามข้อมูลจาก

ฝ่ายบรหิารและจากแบบประเมนิที่ฝ่ายบรหิารจดัท า และรายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการแล้ว สรปุไดว้่า

จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัในดา้นต่างๆ 

5  องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 
บรษิัทมีความยึดมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) 

และจริยธรรม คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่าย

บริหารและท าหน้าที่ก ากับดูแล (Oversight) และพัฒนาการ

ด าเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถงึสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร การ

ประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม  

บรษิทัไดก้ าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบรษิทั

และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย

แยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบรหิาร และไดก้ าหนดโครงสรา้งสายการ

รายงานและอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบที่ชดัเจนและเหมาะสม 

โดยสอดคลอ้งกบัสภาพทางธรุกจิและกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง  มกีาร

แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคัญเพื่อให้เกิดการตรวจสอบ

ถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทัง้มีการก าหนดและจ ากัดอ านาจการ

ด าเนินการในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารไดอ้ยา่งชดัเจน   

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันาและรกัษาบุคลากรที่

มคีวามรูค้วามสามารถ และก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าที่และความ

รบัผดิชอบในการควบคมุภายใน 

2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
บริษัทมีการก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ 

เพื่อให้สามารถระบุและประเมนิความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั

การบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิทั โดยผู้บรหิารและพนักงานทุก

ระดบัในองคก์ร รบัผดิชอบในการระบุและวเิคราะหค์วามเสีย่งทุก

ประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคไ์วอ้ย่างครอบคลุม

และเหมาะสม  มกีารพจิารณาถงึโอกาสที่จะเกดิการทุจรติและได้

มกีารประเมนิความเปลี่ยนแปลงที่อาจมผีลกระทบต่อระบบการ

ควบคุมภายใน รวมทัง้ก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ทัง้

ระดบัองค์กรและระดบัหน่วยงานเพื่อก าหนดมาตรการจดัการที่

เหมาะสม และติดตามประเมนิผลการจดัการความเสีย่งให้อยู่ใน

ระดบัทีย่อมรบัได ้

3) การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
บรษิัทมีการเลือกและพฒันากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสม

สอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะงาน ขอบเขตการ

ด าเนินงาน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ โดยพิจารณารูปแบบ

กิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายระหว่างการควบคุมแบบใช้

บุ ค ค ล  (Manual Control) แ ล ะแบ บ อัต โน มัติ  (Automated 

Control) ซึ่งออกแบบให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ผสมผสานทัง้

แบบป้องกนั (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective 

Control) โดยมกีารค านึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบ

ในงาน คือ หน้าที่การอนุมตัิ หน้าที่บันทึกรายการบัญชี และ
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ขอ้มูลสารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจดัเก็บทรพัย์สนิออกจากกนั

เพื่อใหม้กีารตรวจสอบซึง่กนัและกนัอยา่งเหมาะสม 

บรษิทัได้จดัให้มมีาตรการดูแลการท าธุรกรรมกบักรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรดักุมและ

ชดัเจน โดยก าหนดให้การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัหรอื

บรษิทัย่อยกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งนัน้จะต้องปฏิบตัิตาม

ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง และต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไข

ที่สมเหตุสมผล หรอืเงื่อนไขการค้าปกติ หรอืราคาตลาด และให้

พจิารณา โดยถอืเสมอืนเป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกัน

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานเป็นรายไตร

มาส 

ส าหรับกระบวนการปฏิบัติ งานบนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดพ้ฒันากจิกรรมการควบคมุทัว่ไปทีห่ลากหลายและ

รดักุมเหมาะสม เพื่อให้ม ัน่ใจว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

บรษิทัพรอ้มใช้งานตลอดเวลา ปลอดภยัจากการเข้าถึงของผู้ไม่

เกี่ยวข้อง โดยได้น ากิจกรรมการควบคุมจดัท าเป็นนโยบายและ

วิธีปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์ อักษร ซึ่ งระบุ ผู้ ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน และวธิกีารแก้ไขหากพบขอ้ผดิพลาดไว้

อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการ

ควบคุมได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธี

ปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & 
Communication) 
บรษิทัมกีารก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงานทัง้

ขอ้มูลจากภายในและภายนอกที่มคีุณภาพและเกี่ยวขอ้งต่องาน 

มีการจดัท าข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคญัอย่าง

เพยีงพอส าหรบัใช้ประกอบการตดัสนิใจล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  และมีการบันทึกความ

คดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อสงัเกต ข้อซกัถาม และการไม่เหน็ด้วย

พรอ้มเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครัง้ เพื่อใหส้ามารถ

ตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบัการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการแต่ละ

ราย 

บรษิทัมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรโดยมีการ

สื่อสารถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติ หน้าที่ความ

รบัผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยงับุคลากรทุก

ระดบัในทุกหน่วยงาน รวมทัง้มีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลายเหมาะสม และมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้ง

ขอ้มูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทัได้

อยา่งปลอดภยั 

บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มลูกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก

องค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่ เหมาะสม 

จดัให้มหีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ และให้มชี่องทางให้ผูม้สี่วน

ได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบั

การฉ้อฉลหรือทุจริตได้อย่างปลอดภัยมายังคณะกรรมการ

ตรวจสอบที ่Taxspaecialist2007@yahoo.co.th 

5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม  โดยจดัให้มีการประเมินโดยหน่วยงานอิสระทัง้จาก

ภายในและภายนอก   มกีารประเมนิและสื่อสารข้อบกพร่องของ

การควบคุมภายในต่อผู้รบัผดิชอบให้มกีารแก้ไขอย่างทนัท่วงท ี

รวมทัง้ก าหนดใหม้กีารรายงานขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัและ

ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้รหิารระดบัสงู ตามความเหมาะสม    

บ ริษัท มีข้ อ ก าหนด ให้ ฝ่ ายบ ริห ารต้ อ งราย งานต่ อ

คณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอืสงสยั

ว่ามเีหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง มกีารปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

หรอืมีการกระท าผิดปกติอื่น ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและ

ฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั อกีทัง้มกีารรายงานผล

การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อคณะ

กรรมการบรหิารและฝ่ายบรหิารเป็นประจ าทุกเดอืนและรายงาน

ให้คณะกรรมการบรษิัททราบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ามี

การปฏบิตับิรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบรษิทั  

คณะกรรมการบรษิทัเห็นว่า  ระบบการควบคุมภายในของ

บรษิัทมีประสทิธิผล  มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการ

จดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยบรษิัทได้จดัให้มบีุคลากร

อย่างเพยีงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 

รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการตดิตามควบคุมดูแลการ
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ด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหส้ามารถป้องกนัทรพัยส์นิ

ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร

น าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมถงึการท าธุรกรรมกบั

บุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้และบุคคลที่เกี่ยวโยงกนัอย่างเพยีงพอ

แลว้ 

การตรวจสอบภายใน 

ส านักตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งก ากบัดูแลให้การปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติ

หน้าทีเ่ยีย่งมอือาชพีตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ เป็น

เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล เพื่อ

สนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด าเนินการตามที่

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรกึษาเพื่อให้

ค าแนะน าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการ

บรหิารความเสีย่ง ดา้นจรยิธรรมธรุกจิ เป็นตน้  

  หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปี สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุม

กระบวนการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยใชห้ลกัการ

ความเสีย่งเป็นพืน้ฐาน ซึง่มุ่งเน้นความเสีย่งส าคญัทีส่่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกจิวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธข์องบรษิทั ตลอดจน

การตรวจสอบดา้นการป้องกนัทุจรติ แผนการตรวจสอบไดร้บัการ

อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการท างานของ

ส านักตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบ  ติดตาม 

ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมนิความเพยีงพอ และความ

มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  และ

รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผล การปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบรษิทัตระหนักว่าระบบการควบคุม

ภายในใดๆ กต็าม ไม่อาจรบัประกนัต่อความเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดไดท้ัง้หมด แต่สามารถป้องกนัหรอืใหค้วามเชื่อมัน่

ในระดบัทีส่มเหตุสมผล 

 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) มีความ

ตระหนักและเลง็เหน็ความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง โดย

บรษิัทได้น ากรอบการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO 

Enterprise Risk Management มาใช้ในการบรหิารจดัการความ

เสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสมหรือยอมรบัได้ เพื่อให้สามารถ

บรรลุวตัถุประสงค ์กลยทุธ ์พนัธกจิ และวสิยัทศัน์ตามทีบ่รษิทัตัง้

ไว้  การบริหารความ เสี่ยงถือ เป็น เครื่ อ งมือส า คัญ ในการ

บริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ป้องกันความเสียหาย ลดความ

ผดิพลาดในการบรหิารงาน   โดยคณะกรรมการบรษิทัได้มกีาร

จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ านวน 6 ท่าน เพื่อท า

หน้าที่ก ากบัดูแลการบรหิารความเสีย่งองค์กรอย่างใกล้ชิด  โดย

ก าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งและวางกรอบการบรหิารความ

เสี่ยงโดยรวมของบรษิทั รวมถึงจดัท าแผนงานและรายงานการ

บรหิารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีผลต่อ

เป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบรษิทั และได้มีการทบทวน

ความเสีย่งของบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ  

ดงันัน้เพื่อให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในในทุกๆระดบั 

ทัง้ในแต่ละกลุ่มบรษิทั หน่วยธรุกจิ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรอื

ในกระบวนการปฏิบตัิงาน และส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดบัของ

องค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงและถือ

ปฏบิตัไิวเ้ป็นวฒันธรรมองคก์ร ฝ่ายบรหิารความเสีย่งจงึไดจ้ดัท า

คู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น เพื่อให้บุคลากรใน

บริษัทใช้ เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ซึ่ งจะเป็น

เครื่องมือที่ ส าคัญที่ ช่ วยให้ทุ กภาคส่วนขององค์กรบรรลุ

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย และความส าเรจ็ในการด าเนินงาน อนัจะ

น าไปสู่การสรา้งมูลค่าเพิม่และเติบโตขององคก์รอย่างยัง่ยนื อีก

ทัง้สามารถประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตังิานไดต้ัง้แต่โครงการใหญ่ๆ 

ไปจนถึงโครงการเล็กๆ ซึ่งการตระหนักถึงความผิดพลาดและ

เตรียมแผนรองรบัก่อนที่จะเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาที่

ปลายเหตุ ที่อาจท าให้เสยีค่าใช้จ่ายและสูญเสยีทรพัยากรโดยไม่

จ าเป็น 
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รายการระหว่างกนั 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 การท ารายการระหวา่งกนัของบรษิทัไดผ้า่นการพจิารณาสอบ

ทานการท ารายการระหว่างกนัจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

อนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัจากคณะกรรมการบรษิทั โดยได้

ค านึงถึงผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั รายการระหว่างกนัที่

อาจเกิดขึ้น ในอนาคตกับบุ คคลที่ อาจมีความขัดแย้งท าง

ผลประโยชน์ มสี่วนไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในอนาคต บรษิทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเหน็

เกี่ยวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่

คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการ

ระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้น บรษิทัจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรอืผู้สอบ

บัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บรษิทั และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่

กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนได้เสยี

ในการท ารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท า

รายการระหวา่งกนัดงักล่าว 

 กรณีที่บริษัทมีการให้เงินกู้ยืมหรือกู้ยืมเงนิจากกลุ่มบรษิัท

หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัและรวมถงึการเข้าค ้าประกนัหน้ีสนิหรอื

การใช้ทรพัยส์นิที่เป็นกรรมสทิธิบ์รษิทั ค ้าประกนัเงนิกู้ หรอืภาระ

หน้ีสนิอื่นของกลุ่มบรษิทัหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั ให้บรษิทัเสนอ

ต่ อคณ ะกรรมการตรวจสอบ ให้ความ เห็น เกี่ ยวกับ ความ

สมเหตุสมผลของการท ารายการ จ านวนเงนิ ภาระหน้ี ระยะเวลา

รวมถึงอตัราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง และเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการดงักล่าว 

ซึ่งจะพจิารณาหลกัเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการ

ท ารายการและความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการ

เงนิ   ทัง้น้ี ให้กรรมการที่มสี่วนได้เสยี งดออกเสยีงและไม่มสีทิธิ

เขา้รว่มการประชุมในวาระนัน้ 

 

 

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

รายการขายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิกบับรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกนัเป็น

รายการที่มยีอดขายปรมิาณไม่มาก และมคีวามถี่การเกดิรายการ

ต ่าเน่ืองจากเป็นงานโครงการ ในส่วนรายการให้เช่าพื้นที่ยงัคงมี

รายการต่อไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ภายใต้หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ทัง้น้ี รายการระหว่างกนัที่

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้นในอนาคตนั ้น 

คณะกรรมการบรษิทัจะต้องปฏบิตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ หรอื

ข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการ

เกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทั

ย่อย รวมทัง้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ก าหนดโดยสภา

วชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
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สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลและกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ี

เกิดขึน้ 

ส าหรบัปี 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวโยงกนั โดยไดค้ดิราคาซื้อ-ขายสนิคา้ และบรกิารกบั

บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วโยงกนัดว้ยราคาที่สมเหตุสมผล มกีารเปรยีบเทยีบกบัราคากลางของตลาดในธรุกจินัน้ๆ แลว้ โดยมเีงื่อนไขต่างๆ 

ตามปกต ิทัง้น้ีมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

รายละเอียดรายการระหว่างกนั                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

รายช่ือบริษทั ลกัษณะความ 
สมัพนัธ์ 

บริษทัฯ
การถือหุ้น 

(%) 

ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มลูค่า
รายการ

ระหว่างกนั 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

1. บรษิทั พ.ีเจ. 
คอมโพสติ จ ากดั 

B - - บรษิทัขายสนิคา้ใหก้บัผู้
ถอืหุน้และกรรมการ 

1.34 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บรษิทั  ซึ่งราคาขายสนิค้าเป็น
ราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติเช่นเดยีวกบัลูกค้า
ทัว่ไป  โดยบรษิทัใช้โครงสรา้ง
ร า ค า ข า ย -ต้ น ทุ น -ก า ไ ร 
เช่นเดียวกับที่บริษัทผลิตและ
ขายใหก้บัลูกคา้รายอื่นๆ   

    - บรษิทัใหเ้ช่าพืน้ทีก่บัผู้
ถอืหุน้และกรรมการ 

1.89 เป็นรายการธุรกิจปกติของ
บริษัท  ซึ่ งค่ า เช่ าพื้ นที่ เป็ น
อตัราที่เหมาะสมและเทียบกบั
ราคาค่าเช่าซึ่งไม่ต ่ ากว่าราคา
จริงที่ บ ริษัท จ่าย ให้  บ ริษัท 
อุตสาหกรรมฟองน ้ ายืนยง 
จ ากดั 

2 คณุคงศกัดิ ์  
เหมมณฑารพ 

B - - บรษิทัซือ้ทีด่นิพรอ้ม
อาคารโรงงาน 

60.41 การซื้ อ ที่ ดิ น พ ร้อ ม อ าคาร
เพื่อให้บริษัทย่อยเช่า ซึ่งได้
ผ่านการอนุมตัิการท ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกนัและการได้มาซึ่ง
สนิทรพัย ์จากทีป่ระชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2563 แลว้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์     

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

รายการ 
งบการเงินรวม 

2562 2563 
งบก าไรขาดทุน                                                                   (ล้านบาท)    
รายไดจ้ากการขาย  2,953.07 2,774.41 
รวมรายได้ 3,155.52 2,819.83 
คา่ใชจ้า่ย     
ตน้ทุนขาย 2,472.03 2,233.06 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 381.30 386.42 
ตน้ทุนทางการเงนิ 55.44 53.97 
รวมคา่ใชจ้า่ย 3,092.86 2,708.22 
ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 62.66 111.61 
คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิได1้/ (0.67) (3.44) 
ก าไรส าหรบัปี 63.33 115.05 
   
งบแสดงฐานะการเงิน                                                         (ล้านบาท)   
สนิทรพัยร์วม 2,947.04 2,882.28 

หน้ีสนิรวม  1,931.49 1,779.45 

สว่นของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,015.56 1,102.82 
สว่นของบรษิทัใหญ่ 1,015.56 1,102.82 
   
อตัราส่วนทางการเงิน2/   
อตัราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน                                                  (เท่า) 0.76 0.88 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็                                              (เท่า) 0.47 0.63 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้                                          (เท่า) 4.33 4.13 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่                                                        (วนั)  83.09 87.12 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื                                         (เท่า)  7.89 8.12 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่                                                    (วนั)  45.13 44.32 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี                                                 (เท่า)  4.71 4.85 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่                                                      (วนั)  76.51 74.24 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle)                                                   (วนั) 51.72 57.20 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    
อตัราก าไรขัน้ต้น                                                          (รอ้ยละ) 16.29 19.51 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน                                          (รอ้ยละ) 10.43 14.16 
อตัราก าไรสทุธ ิ                                                           (รอ้ยละ) 2.01 4.08 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้                                               (รอ้ยละ) 6.23 10.86 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

2562 2563 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์                                       (รอ้ยละ)  4.05 5.68 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร                                  (รอ้ยละ) 14.39 18.70 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย์                                                                  (เท่า) 1.08 0.97 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้                                 (เท่า) 1.90 1.61 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้                                    (เท่า) 2.13 3.07 

อตัราการจา่ยเงนิปนัผล                                                                           (รอ้ยละ) 46.313/                           58.014/                           

หมายเหตุ  :   

1/ ค านวณจากค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี และผลกระทบจากค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(ตามทีเ่ปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 29) 

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

3/ เงนิปนัผลระหว่างกาล ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่10 เมษายน 2563 มมีตจ่ิายเงนิปนัผลระหว่างกาล  
 จากก าไรสะสมแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหนอตัราหุน้ละ 0.0700 บาท 

เงนิปนัผลประจ ำปี ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที ่11 มถุินายน 2563 มมีตงิดจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 
2562  

4/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2564  มมีตจ่ิายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานปี 2563 แก่ผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.1250 บาท โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที ่2 เมษายน 2564 เพือ่อนุมตัต่ิอไป 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมของการด าเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั 
 

ในปี 2563 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 บรษิัทด าเนินนโยบายปรบัลดการ
ลงทุนตามแผนบรหิารความเสีย่งเพื่อใหส้ามารถรกัษาผลประกอบการใหเ้ป็นบวกและใหม้กีารรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆเพื่อให้ธุรกจิสามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่องได้ ดงันัน้จงึไม่มกีารลงทุนซื้อเครื่องจกัรเพื่อขยายก าลงัการผลิตใน
ประเทศไทย จะเหน็ไดว้่าก าลงัการผลติสงูสุดมกีารปรบัสงูขึน้เพยีงเลก็น้อยคดิเป็นเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.66 ซึง่มาจากก าลงัการ
ผลติของโรงงานในเมอืงเจยีงซปูระเทศจนีทีเ่ป็นค าสัง่ซือ้เก่าแต่ตดิตัง้และพรอ้มใชง้านในปี 2563   

 
บรษิทัมกีารใชก้ าลงัการผลติในปี 2563 อยู่ทีร่อ้ยละ 42.5 ลดลงจากปีก่อนทีร่อ้ยละ 44.1 จากสถานการณ์โควดิ-19 

ที่ส่งผลกระทบต่อยอดผลติของอุตสาหรรมชิน้ส่วนยานยนต์และบรรจุภณัฑพ์ลาสติกส าหรบัอุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคมี
อย่างมากในช่วงไตรมาส 2/2563 และเริม่ฟ้ืนตวัในช่วงปลายไตรมาส 3/2563 จนถงึช่วงไตรมาส 4/2563 ยอดผลติกลบัมา
อยู่ในระดบัรอ้ยละ 80-90 ของยอดผลติปกต ิเนื่องจากบรษิทัมยีอดผลติเพิม่ขึน้จากงานขายเชงิพาณิชยน์ิวโมลของสว่นงาน
ชิน้ส่วนพลาสตกิอุตสาหกรรมยานยนต์ ในสว่นของบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัน ้ามนัหล่อลื่นในประเทศไทยไดร้บัผลกระทบ
เพียงเลก็นอ้ย ในขณะท่ียอดผลติที่โรงงานเจียงซู ประเทศจีนมียอดค าสั่งซือ้และผลติเต็มปีแลว้  
ก าลงัการผลิตและอตัราการใช้ก าลงัการผลิตรวมของบริษทั                                                                   หน่วย : ตนั 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ก าลงัการผลิตสูงสุด (ตนั) 47,276 50,181 52,017 
รอ้ยละอตัราการเติบโต -6.65 6.15 3.66 
ผลผลิตจริง (ตนั) 23,116 22,114 22,121 
รอ้ยละอตัราการเติบโต 5,65 -4.34 0.03 
รอ้ยละอตัราการใช้ก าลงัการผลิต 48.9 44.1 42.5 

โครงสรา้งรายได้และอตัราการเติบโตในแต่ละปีแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

รายละเอียด 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ล้านบาท 

ร้อยละ 
อตัรา 
การ 
เติบโต 

ภาชนะบรรจภุณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 1,607.37  8.93  1,376.95  -14.34 1,393.92 1.23 
ภาชนะบรรจภุณัฑน์มและนมเปรีย้ว 357.91  6.14  424.67 18.65 389.40 -8.31 
ภาชนะบรรจภุณัฑส์นิคา้อุปโภค 
บรโิภคและน ้ายาเคม ี

216.43  6.60  189.03  -12.66  152.94 -19.09 

ชิน้สว่นยานยนต์ 788.20  17.08  962.42 22.10 838.14 -12.91 
รวมรายได้จากการขาย 2,969.91  10.44  2,953.07  -0.57 2,774.40 -6.05 

รายไดจ้ากงานโครงการ 6.93  100.00  187.41 2,604.33 19.62 -89.53 
รายไดอ้ื่น 9.62  65.18  15.04 56.34 25.81 71.61 
รายได้รวม 2,986.46  10.82  3,155.52  5.66 2,819.83 -10.64 
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  โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์

รายละเอียด  ปี 2561 ปี 2562  ปี 2563 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,730.70 91.44 2,683.17  85.03 2,434.71 86.34 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 239.21 8.01 269.90  8.55   339.69 12.05 
รายได้จากการขายรวม 2,969.91 99.45 2,953.07  93.58 2,774.40 98.39 
รายได้จากงานโครงการ 6.93 0.23 187.42  5.94 19.62 0.70 
รายไดอ้ื่นๆ 9.62 0.32 15.03  0.48 25.81 0.91 

รวมรายได ้ 2,986.46 100.00 3,155.52  100.00 2,819.83 100.00 
 
ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมของแต่ละรายผลิตภณัฑเ์ก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั (ฐานเฉล่ียรายเดือน ปี 2559)  

รายละเอียด ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
นมพรอ้มดืม่ 112.61 118.32 121.20 
*น ้ามนัเบนซนิออกเทน 91 (ไรส้ารตะกัว่) 95.48 76.02 81.02 
*น ้ามนัเบนซนิออกเทน 95 (ไรส้ารตะกัว่) 102.76 109.56 116.40 
*น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ 109.99 100.90 104.22 
ผลติเคมภีณัฑข์ัน้พืน้ฐาน ยกเวน้ปุ๋ ยและสารประกอบไนโตรเจน 109.77 111.85 107.77 
รถยนตน์ัง่ รถบรรทุก รถโดยสาร ฯลฯ 113.73 107.65 73.73 

   ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
* สะทอ้นปรมิาณการใชย้านพาหนะ ซึง่แสดงถงึปรมิาณการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งยนต์  

 
บรษิทัมรีายไดร้วมส าหรบัปีลดลง 336.73 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 10.67 รายไดจ้ากการขายสว่นใหญ่ลดลง

จากยอดขายของอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์จ านวน 159.71 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 16.02 โดยดชันีอุตสาหกรรม
รถยนต์นัง่เตบิโตลดลงรอ้ยละ 33.92 เป็นการลดลงของตลาดในประเทศและตลาดส่งออกเนื่องจากผลกระทบของการแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ส่วนปัจจยัในประเทศมกีารหยุดการผลติชัว่คราวช่วงเดอืนเมษายน - พฤษภาคม 2563 ตาม
มาตรการลดการแพร่ระบาด ท าใหใ้นช่วงไตรมาส 2/2563 ยอดขายของบรษิทัลดลงกว่ารอ้ยละ 70 ของยอดขายเดมิ จากนัน้
เริม่ฟ้ืนตัง้แต่ช่วงไตรมาส 3 หลงัจากรฐับาลเริม่ผ่อนคลายมาตรการลดการแพร่ระบาด ประกอบกบัครึง่ปีหลงับรษิทัมงีาน
ขายเชงิพาณิชยน์ิวโมลของสว่นงานชิน้สว่นพลาสตกิของอุตสาหกรรมยานยนตท์ีล่กูคา้กลบัมาเร่งผลติใหไ้ดต้ามแผน  

 
อุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่นอตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้ไดอ้านิสงคใ์นช่วงครึง่ปีหลงั เนื่องจากรฐับาลไดอ้อกมาตรการ

หลายอย่างเพื่อกระตุน้กจิกรรมทางเศรษฐกจิและการท่องเทีย่วในประเทศ อาท ิโครงการเราไม่ทิง้กนั การเพิม่วงเงนิในบตัร
สวสัดกิารแห่งรฐั ชอ้ปดมีคีนื คนละครึง่ และเราเทีย่วดว้ยกนั ซึง่สง่ผลในแง่บวกต่ออุตสาหกรรม สะทอ้นไดจ้ากดชันีผลผลติ
อุตสาหกรรมการกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีมที่ยงัขยายตวัเมื่อเทยีบจากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ในส่วนของยอดขายบรรจุภณัฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นของบรษิัทในประเทศไทยลดลงเพยีงรอ้ยละ 3.57 ในส่วนของภาพรวมยอดขายบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นที่
เพิม่ขึน้นัน้มาจากโรงงานทีเ่มอืงซูประเทศจนีทีเ่ดนิงานขายเชงิพาณิชยม์าตัง้แต่ปลายปี 2562 และเป็นยอดขายเตม็ปีในปี 
2563 

ทางดา้นอุตสาหกรรมนมพรอ้มดื่มซึง่ประกอบไปดว้ยตลาดนมสดสเตอรไิลสแ์ละนมพรอ้มดื่มประเภทอื่นๆ ไดแ้ก่ 
นมถัว่เหลอืง น ้านมขา้วโพด น ้านมขา้วกล้อง เป็นต้น มอีตัราการเตบิโตร้อยละ 2.88 หากแต่ยอดขายบรษิทัลดลง 34.78 
ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 8.20 เน่ืองจากยอดขายของลกูคา้บางรายลดลง 
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ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑส์ าหรบัสนิคา้อุปโภคบรโิภคและน ้ายาเคม ีบรษิทัมกีารเตบิโตของยอดขายลดลง

37.12 ลา้นบาท คดิเป็นลดลงรอ้ยละ 19.53 จากการบรโิภคภายในประเทศทีล่ดลงเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 สว่นของภาวะอุตสาหกรรมผลติเคมภีณัฑข์ัน้พืน้ฐาน ยกเวน้ปุ๋ ยและสารประกอบไนโตรเจนลดลงจาก
การรณรงคย์กเลกิใชเ้คมภีณัฑท์ีม่สีว่นผสมของสารพาราควอตต่อเนื่องจากปีทีผ่่านมาท าใหย้อดขายของลกูคา้ลดลง 

 นอกจากนี้ บรษิทัรบัรูร้ายไดจ้ากงานโครงการลดลง 167.80 ลา้นบาทเนื่องจากงานส่วนใหญ่แลว้เสรจ็ไปตัง้แต่ปี 
2019 และปัจจุบนัอยู่ในช่วงปลายโครงการแลว้  

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2563 ราคาเมด็พลาสตกิเกรด HDPE ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัของบรรจุภณัฑพ์ลาสติกโดยเฉลีย่ต ่ากว่าปี 2562 
เป็นการปรบัตวัตามทศิทางราคาน ้ามันที่ลดลงตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก ส่งผลให้อุปสงค์น ้ามนัดบิยงัคงอยู่ใน
เกณฑต์ ่า ประกอบกบัก าลงัการผลติน ้ามนัดบิภายในกลุ่มโอเปกและกลุ่มโอเปกพลสัยงัคงอยู่ในระดบัสงู จงึเป็นเหตุใหร้าคา
น ้ ามันดิบทรงตัวอยู่ในระดับต ่าไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้มากนัก นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พลาสติกเป็น
สว่นประกอบ เช่น ยานยนต ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า และอเิลก็ทรอนิกส ์และภาคก่อสรา้ง ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโค
วดิ-19 ท าใหก้จิกรรมทางเศรษฐกจิทัว่โลกทัง้ภาคการผลติการคา้เผชญิภาวะถดถอย โดยเฉพาะในช่วงครึง่แรกของปี สง่ผล
ใหค้วามต้องการผลติภณัฑพ์ลาสตกิโดยรวมหดตวั ยกเวน้ผลติภณัฑพ์ลาสตกิประเภทใชค้รัง้เดยีวทิง้ อาท ิเครื่องมอืทาง
การแพทย ์และบรรจุภณัฑใ์ส่อาหาร อย่างไรกต็ามในช่วงครึง่ปีหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ใน
หลายประเทศเริ่มดีขึ้น เริ่มผ่อนคลายมาตรการล๊อคดาวน์เพื่อให้ภาคธุรกิจเริ่มกลบัมาด าเนินงานได้ ความต้องการใช้
พลาสติกในภาคอุตสาหกรรมจงึปรบัตวัสูงขึน้ส่งผลให้ราคาเมด็พลาสตกิเริม่มแีนวโน้มสูงขึน้ในช่วงปลายปี ดงันัน้เพื่อลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาเมด็พลาสติก และความผนัผวนของค่าเงนิบาท บรษิัทได้มกีารพจิารณาราคาเม็ด
พลาสตกิทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะๆและมกีารพจิารณาเขา้ท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ทัง้นี้
ลูกค้าของบริษัทในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์โดยส่วนใหญ่จะมกีารปรบัราคาวตัถุดิบโดยอ้างอิงราคาที่ประกาศของสภา
อุตสาหกรรมฯ ท าใหส้ามารถลดความเสีย่งของความผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดบิซึง่เป็นตน้ทุนหลกัได้ 

 
ผลประกอบการในภาพรวมปี 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยมกี าไรสุทธริวมเท่ากบั 115.0 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 51.68 

ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 81.60 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เนื่องจากบรษิทัควบคุมต้นทุนผลติและค่าใชจ้่ายในการบรหิารไดด้ี
ขึน้ และมกีารตดิตามสถานการณ์ความผนัผวนของค าสัง่ซือ้ลูกคา้อย่างใกลช้ดิเพื่อวางแผนการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ 
รวมถงึการจดัการสายการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้มกีารสญูเสยีทีน้่อยลง อกีทัง้มกีารน าเทคโนโลยเีขา้มาช่วยในการ
ตรวจจบัและรายงานขอ้มูล จงึส่งผลใหม้อีตัราก าไรสุทธริวมเท่ากบัรอ้ยละ 4.08 เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่อีตัราก าไรสุทธริวมที่
รอ้ยละ 2.01 ซึง่เป็นผลมาจากอตัราก าไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 16.29 เป็นรอ้ยละ 19.48 คดิเป็นสงูขึน้รอ้ยละ 3.19 ใน
ส่วนภาพรวมสดัส่วนค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมต่อยอดขายเพิม่ขึน้เลก็น้อยจากยอดขายทีล่ดลง ในขณะทีต่้นทุน
ทางการเงนิลดลงเนื่องจากไม่มกีารกูย้มืมาลงทุนโครงการใหม่ในปีตามนโยบายชะลอการลงทุนเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
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ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 งบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัย์รวมลดลง 64.80 ล้านบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 2.20 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนซึ่งเป็นการลดลงจากสนิทรพัยห์มุนเวยีน 97.02 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ลดลงจากสนิคา้คงเหลอื 83.66 ลา้นบาทจากนโยบายบรษิทัทีบ่รหิารระดบัสนิคา้คงคลงัใหเ้หมาะสมเพื่อลดตน้ทุนการจดัเกบ็ 
และลดภาระเงนิทุนหมุนเวยีน นอกจากนี้ รายไดท้ีย่งัไม่ไดเ้รยีกช าระงานโครงการลดลง 36.11 ลา้นบาทจากการรบัช าระเงนิ 
ส่วนลูกหนี้การคา้ลดลง 10.98 ลา้นบาทตามยอดขายทีล่ดลง ทัง้นี้ เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 40.08 ลา้น
บาท และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นลดลง 6.35 ลา้นบาท 

 
ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 32.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของสิทธิในการใช้

สนิทรพัย ์75.65 ลา้นบาทจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชฉีบบัที ่16 เรื่อง สญัญาเช่าตัง้แต่ต้นปี ส่วนทีด่นิ อาคาร และ
อุปกรณ์สทุธลิดลง 57.87 ลา้นบาท บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารซือ้ทรพัยส์นิในระหว่างปี 153.63 ลา้นบาทซึง่ในจ านวนนี้เป็น
การเพิม่ขึน้จากการซือ้ทีด่นิพรอ้มอาคารโรงงานจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัเพื่อใหบ้รษิทัย่อยเช่าใชด้ าเนินงานจ านวน 60.34 
ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นการซื้ออุปกรณ์เพื่อทดแทนของเก่าและเพื่อปรบัปรุงประสทิธิภาพ นอกจากนี้มีสนิทรพัย์ไม่
หมุนเวยีนอื่นเพิม่ขึน้ 5.61 ลา้นบาท 
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมลดลง 152.03 ลา้นบาท หรอืลดลง
ร้อยละ 7.87 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็นการลดลงจากหนี้สนิหมุนเวียนเป็นจ านวน 305.96 ล้านบาทเกิดจากภาพรวมเงิน
เบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืระยะสัน้ และเจา้หนี้การคา้ลดลง 389.81 ลา้นบาทเน่ืองจากการซือ้วตัถุดบิลดลงเป็นไปตามยอดขาย
และนโยบายควบคุมระดบัสนิคา้คงคลงั นอกจากนี้มกีารปรบัสดัสว่นเงนิกูย้มืจากระยะสัน้ไปเป็นระยะยาวท าใหเ้งนิกูย้มืระยะ
ยาวเพิม่ขึน้ 57.45 ลา้นบาท อย่างไรกด็มีกีารเพิม่ขึน้ของหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิในส่วนของหนี้สนิหมุนเวยีนและไม่
หมุนเวยีนจ านวน 36.30 ลา้นบาท และ 90.16 ลา้นบาทตามล าดบั ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการบงัคบัใชม้าตรฐานการบญัชี
ฉบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่าตัง้แต่ต้นปี อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 อยู่ที ่1.61 เท่า (ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2562 : 1.90 เท่า) 

บริษัทมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวน 585.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
529.95 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิทัมผีลการด าเนินงานและมคีวามสามารถในการบรหิารทรพัยส์นิทีด่ขี ึน้ 

ภาระผกูพนัด้านหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัดา้นหนี้สนิและการบรหิารจดัการภาระนอกงบดุล ดงันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระขอ้ผกูพนั 
  

รวม 
  

ก าหนดระยะเวลาการช าระ  
 ไม่เกิน  

1 ปี 
มากกว่า 

1-3 ปี 
มากกว่า 

3-5 ปี 
มากกว่า 5 

ปี 

ภาระผกูพนัดา้นสญัญาเช่าด าเนินการ 93.00 31.31 40.98 20.71 - 

ภาระผกูพนัดา้นการซือ้สนิทรพัย ์ 5.22 5.22 - - - 

ภาระผกูพนัดา้นหนี้สนิอื่นๆ – ภาระค ้าประกนั 59.53 59.53 - - - 

รวม 157.75 96.06 40.98 20.71 - 

 ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรอืผลการด าเนินงานในอนาคต 

1จากการรายงานคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2564 ซึง่คาดไวว้่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จะ
ขยายตวัรอ้ยละ 2.5 - 3.5 โดยมปัีจจยัสนบัสนุนส าคญัประกอบดว้ย (1) แนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและปรมิาณการคา้
โลก (2) แรงขบัเคลื่อนจากการใชจ้่ายภาครฐั (3) การกลบัมาขยายตวัของอุปสงคภ์าคเอกชนในประเทศ และ (4) การปรบัตวั
ตามฐานการขยายตวัทีต่ ่าผดิปกตใินปี2563 ทัง้นี้คาดว่ามลูค่าการสง่ออกสนิคา้ในรปูเงนิดอลลารส์หรฐัจะขยายตวัรอ้ยละ 5.8 
การอุปโภคบรโิภคภาคเอกชนและการลงทุนรวมขยายตวัรอ้ยละ 2.0 และรอ้ยละ 5.7 ตามล าดบั อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่อยู่
ในช่วงรอ้ยละ 1.0 – 2.0 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 2.3 ของ GDP  

2ทัง้นี้ยอดผลติรถในปี 2564 มกีารคาดการณ์ว่าจะมปีรมิาณ 1.8 ล้านคนั เพิม่ขึน้ร้อยละ 28.57 เมื่อเทยีบกบัปี 
2563 โดยแบ่งเป็นการผลติเพื่อการจ าหน่ายในประเทศประมาณ รอ้ยละ 40-45 และเป็นการผลติเพื่อการส่งออกประมาณ
รอ้ยละ 55-602  

อย่างไรกด็ ีส าหรบัแนวโน้มเศรษฐกจิปี 2564 คาดว่าดชันีผลผลติอุตสาหกรรมปรบัตวัดขีึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป
แต่อาจจะยงัไม่ดเีท่าปี 2562 เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ทีย่งัคงระบาดต่อเนื่องทัว่โลกและเกดิการ
ระบาดระลอกใหม่ในประเทศไทยตัง้แต่ช่วงธนัวาคมปี 2563 และยงัรอความชดัเจนการใชว้คัซนีป้องกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโค
วดิ-19  ในส่วนของการส่งออกสนิคา้ในปี 2564 คาดว่าเศรษฐกจิโลกจะกลบัมาขยายตวัได ้แมห้ลายประเทศจะใชม้าตรการ
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ล๊อคดาวน์ที่เข้มงวดมากขึ้นตัง้แต่ช่วงปลายปี 2563 แต่คาดว่าผลกระทบจะจ ากดักว่ารอบแรก ประกอบกบับรรยากาศ
สงครามการค้าโลกน่าจะมแีนวโน้มคลี่คลายลงจากนโยบายการค้าของประธานาธบิดีคนใหม่ของสหรฐัอเมริกาเป็นแรง
เกือ้หนุนส าคญัใหก้บัภาคการส่งออกสนิคา้ของไทย ดา้นการใชจ้่ายของเอกชนคาดว่าการใชจ้่ายภาคเอกชนจะทยอยฟ้ืนตวั
จากมาตรการของรฐับาลทีค่อยสนับสนุน อย่างไรกด็ ียงัมปัีจจยัทางเศรษฐกจิอื่นที่มคีวามไม่แน่นอนและอาจส่งผลต่อการ
ขยายตวัของเศรษฐกจิ ได้แก่ บรรยากาศการเมอืงภายในประเทศ ภาคเศรษฐกจิทีย่งัมขีอ้จ ากดัในการฟ้ืนตวั โดยเฉพาะ
ภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องซึ่งการฟ้ืนตัวยงัมขีอ้จ ากดัจากมาตรการควบคุมการเดนิทางระหว่างประเทศ 
สถานการณ์ภยัแลง้ เป็นตน้ 

แผนการด าเนินงานในปี 2564 ฝ่ายบรหิารยงัคงค านึงถงึจากผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ทัง้ในสว่นของอตัราการ
เติบโตของเศรษฐกจิในประเทศและของเศรษฐกจิโลก ผลกระทบของเศรษฐกจิจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 
ระลอกใหม่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นหลงัจากนโยบายการส่งเสรมิอุตสาหกรรม
รถยนต์ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า ภาวะภยัแลง้ อุทกภยัและภยัธรรมชาตทิีม่ผีลต่อยอดขายบรรจุภณัฑก์ลุ่มเคมเีกษตร 
และผลกระทบของเศรษฐกจิโลกซึง่มทีัง้ปัจจยัเชงิบวกและเชงิลบต่ออุตสาหกรรมบรรจุภณัฑแ์ละชิน้ส่วนพลาสตกิส าหรบั
อุตสาหกรรมยานยนต์ ต้นทุนของราคาเมด็พลาสติกและความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน อย่างไรกด็ี ฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัคาดว่าในปี 2564 ผลประกอบการจะมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่องจากปัจจยัเชงิบวกภายในโดยไดแ้รงสนบัสนุนจาก
ยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของลูกคา้ทัง้กลุ่มชิน้ส่วนยานยนต ์และโรงพ่นสทีีม่งีานขายเชงิพาณิชย์ช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2563 ทีจ่ะมี
ผลเตม็ปีในปี 2564 อกีทัง้กลุ่มบรรจุภณัฑน์มพาสเจอไรซย์งัมีผลติภณัฑใ์หม่ทีก่ าลงัจะมงีานขายเชงิพาณิชยใ์นปี 2564 ใน
สว่นของตน้ทุนผลตินัน้โรงงานเริม่รกัษาประสทิธภิาพการผลติเพื่อควบคุมตน้ทุนและของเสยีไดด้ขีึน้  

ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรษิัทยงัคงมุ่งเน้นการพจิารณาถึงความเสีย่งของการด าเนินการโครงการต่างๆ
เพื่อให้แผนกลยุทธ์ของบริษัทที่วางแผนไว้บรรลุเป้าหมาย โดยใช้หลกัความระมดัระวงัและสงัเกตเหตุการณ์และปัจจยั
ภายนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการพจิารณาจดัโครงสรา้งทางการเงนิเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม ส่วนการควบคุมตน้ทุนและการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ส่งเสรมิทางดา้นการ
วจิยัและพฒันา รวมถงึการหาพนัธมติรทางการคา้ เหล่าน้ีลว้นเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั
ทีฝ่่ายบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัก าหนดอยู่ในแผนกลยุทธข์องบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
2 ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 90 

 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบการเงนิ เพื่อแสดงฐานะทางการเงนิ และ
ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 ซึ่งได้จ ัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปของประเทศไทยที่ก าหนดใน
พระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการ
บรษิทัจดทะเบยีนในการเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถอืปฏบิตัิ
โดยสม ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพนิิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงนิของบริษทั รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนักลงทุน 
 นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษทัยงัมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บรษิทั มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้ม ัน่ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง 
ครบถว้นและเพยีงพอส าหรบัการดแูลทรพัยส์นิและป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 
 ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ไดท้ าหน้าที่ดูแลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว ได้ปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 
 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทั โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ มคีวามเหมาะสมและ
เพยีงพอ  สามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลไดว้่างบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2563 มคีวามเชื่อถอืไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
(ดร.ด าร ิ สุโขธนงั) (นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ) 

ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 
 



 

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

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
รายได้จากการขายสินค้า 

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

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับ
การควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

 สุ่มตวัอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขการขาย และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทั 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

 ตรวจสอบการตดัยอดรายไดจ้ากการขายทั้งช่วงก่อนและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขาย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน

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

*****/3

somrutai.t
Typewriter
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) | 93



- 3 - 
 

 

   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและ
บริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
    ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน      
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

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

  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
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  ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
 ผู้สอบบัญชีท่ี รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นายสุว ัฒน์               
มณีกนกสกุล 
 
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                              (นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8134 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2564 
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2563 2562 2563 2562

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 67,987,998.99 27,912,092.81 33,369,718.64 7,275,085.37

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 ,8 666,457,304.08 676,399,807.64 550,961,619.72 675,684,887.31

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                   -                  -                     8,993,010.00

สินคา้คงเหลือ 9 233,072,512.19 316,731,595.94 184,191,880.34 262,832,081.91

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระงานโครงการ 10 35,938,825.91 72,049,632.65 35,938,825.91 72,049,632.65

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 32,499,207.15 38,847,769.25 14,619,715.64 17,359,872.95

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,035,955,848.32 1,131,940,898.29 819,081,760.25 1,044,194,570.19

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 -                   -                  366,200,815.82 357,094,758.51

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 13 -                   -                  60,156,517.75 -                    

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,663,209,037.30 1,721,083,333.50 1,360,420,082.45 1,436,500,325.02

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15 75,645,894.33 -                  6,259,881.32 -                    

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16 6,835,930.91 8,224,911.70 6,605,548.53 7,903,840.95

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 15,931,094.93 6,700,184.41 14,637,329.74 7,239,244.92

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 84,699,128.00 79,093,143.77 82,874,665.06 59,838,839.56

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,846,321,085.47 1,815,101,573.38 1,897,154,840.67 1,868,577,008.96

รวมสินทรัพย์ 2,882,276,933.79 2,947,042,471.67 2,716,236,600.92    2,912,771,579.15    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

สินทรัพย์

- 6 -

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
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2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน                          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 19 450,215,371.59 864,677,285.36 289,541,298.94 741,341,673.35

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 ,20 472,815,680.39 448,162,578.64 561,998,754.45 552,301,356.91

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้ืมระยะยาว 22 203,220,260.60 161,300,722.85 191,014,000.05 151,073,999.95

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 39,217,738.05 2,919,210.26 17,542,692.15 2,919,210.26

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 3,149,572.65 1,805,390.20 -                     -                    

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 35 177,962.72            -                  177,962.72              -                    

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 5,317,342.66 5,267,871.05 2,204,161.77 3,792,016.15

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,174,113,928.66 1,484,133,058.36 1,062,478,870.08 1,451,428,256.62

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 22 437,683,300.68 380,229,499.66 423,637,334.40 360,958,236.12

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 94,776,685.98 4,614,265.92 43,928,642.96 4,614,265.92

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน 24 68,811,888.20 62,494,355.00 65,359,675.20 58,451,857.00

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 35 4,052,011.55 -                  4,052,011.55 -                    

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

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 605,338,886.41 447,353,120.58 536,992,664.11 424,039,359.04

รวมหน้ีสิน 1,779,452,815.07 1,931,486,178.94 1,599,471,534.19 1,875,467,615.66

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

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

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563
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2563  2562 2563  2562

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

ทนุจดทะเบียน

หุ้นสามญั 574,080,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 287,040,000.00 287,040,000.00 287,040,000.00 287,040,000.00

ทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุ้นสามญั 574,079,945 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 287,039,972.50 287,039,972.50 287,039,972.50 287,039,972.50

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 25 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 464,488,618.32 393,787,647.50 469,909,883.76 390,553,034.02

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั 14 -                   -                  (7,016,786.78) (7,121,040.28)

ส่วนต ่ากว่าทนุจากการรวมธุรกิจ        

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

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ (18,622,962.51) (35,189,817.68) -                     -                    

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,102,824,118.72 1,015,556,292.73 1,116,765,066.73 1,037,303,963.49

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                   -                  -                     -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,102,824,118.72 1,015,556,292.73 1,116,765,066.73 1,037,303,963.49

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 2,882,276,933.79 2,947,042,471.67 2,716,176,600.92 2,912,771,579.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม
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2563 2562 2563 2562
รายได ้

รายไดจ้ากการขาย 6, 32, 34 2,774,405,209.32   2,953,068,383.45    2,462,267,191.99  2,718,759,501.10  
รายไดจ้ากงานโครงการ 32, 34 19,617,545.48        187,416,916.12       19,617,545.48       187,416,916.12     
รายไดเ้งินปันผล 12 -                   -                    32,391,900.00       90,577,350.00       
รายไดอ่ื้น 6, 34 25,807,625.16        15,038,757.01         31,228,955.85       15,737,074.34       

รวมรายได้ 2,819,830,379.96   3,155,524,056.58    2,545,505,593.32  3,012,490,841.56  
คา่ใชจ่้าย  

ตน้ทุนขาย 6 (2,233,058,503.94)  (2,472,031,983.36)   (2,039,403,979.21) (2,392,318,476.16) 
ตน้ทุนจากงานโครงการ (32,438,142.51)       (184,084,094.05)     (32,438,142.51)      (184,084,094.05)    
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (88,171,474.93)       (103,613,912.58)     (78,026,288.62)      (97,503,958.61)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 6 (298,246,953.10)     (277,688,453.15)     (237,255,768.22)    (210,440,187.29)    
ผลก าไร(ขาดทุน)อ่ืน (2,336,569.11)         -                    (2,336,569.11)        -                   

รวมคา่ใชจ่้าย (2,654,251,643.59)  (3,037,418,443.14)   (2,389,460,747.67) (2,884,346,716.11) 
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน 165,578,736.37      118,105,613.44       156,044,845.65     128,144,125.45     

ตน้ทุนทางการเงิน      (53,972,327.93)       (55,444,699.65)       (39,049,757.54)      (44,036,165.70)      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 111,606,408.44      62,660,913.79         116,995,088.11     84,107,959.75       
(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 29 ,33 3,440,729.89          667,865.73              6,699,829.16         2,671,673.67         
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 115,047,138.33      63,328,779.52         123,694,917.27     86,779,633.42       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั -                   -                    104,253.50            151,887.28            
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง
คา่หน่วยงานในต่างประเทศ 16,566,855.17 (22,868,298.37) -                   -                   

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั
เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี -                   4,953,869.25 -                   5,933,081.86         
รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 16,566,855.17 (17,914,429.12) 104,253.50 6,084,969.14 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 131,613,993.50 45,414,350.40 123,799,170.77     92,864,602.56       
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 31 0.20 0.11 0.22 0.15
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 574,080,000 574,080,000 574,080,000 574,080,000 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมต่อหุ้น
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 31 0.23 0.08 0.22 0.16 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 574,080,000 574,080,000 574,080,000 574,080,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

- 9 -
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บาท
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 115,047,138.33 63,328,779.52 123,694,917.27 86,779,633.42 

รายการปรับปรุงกระทบก าไรส าหรับปี

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน/คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

 (โอนกลบั) 904,339.32 (5,844,594.66) 947,089.37 (5,887,344.71)

คา่เผ่ือการลดมูลคา่ของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) 4,162,363.32 (229,764.44) 3,660,952.36 (697,456.16)

คา่เส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 227,270,301.14 189,917,843.29 164,415,307.63 158,577,546.71 

คา่แม่พิมพต์ดัจ่าย 7,864,177.46 17,898,965.75 7,864,177.46 17,441,503.50 

(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 151,599.75 251,014.04 151,599.75 943,444.04 

ก าไร(ขาดทุน) จากการปรับมูลคา่หน้ีสินทางการเงิน 2,336,569.11 -                    2,336,569.11 -                    

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (376,029.19) 1,140,579.55 (34,803.74) 1,081,148.01 

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 5,125,427.03 1,531,099.98 4,295,119.04 2,400,806.09 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่แม่พิมพร์อตดับญัชี 3,566,988.28 -                    3,566,988.28 -                    

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย(์โอนกลบั) 13,928,268.68 717,818.83 14,646,087.51         -                    

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 8,449,778.00 18,892,867.00 7,848,942.00 16,280,357.00 

รายไดเ้งินปันผล -                    -                    (32,391,900.00) (90,577,350.00)

ดอกเบ้ียจ่าย 53,972,327.93 55,444,699.65 39,049,757.54 44,036,165.70 

คา่ใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ (3,440,729.89) (667,865.73) (6,699,829.16) (2,671,673.67)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 438,962,519.27 342,381,442.78 333,350,974.42 227,706,779.93 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6,013,355.32 33,588,856.79 120,751,369.30 62,777,902.39 

สินคา้คงเหลือ 79,496,720.43 (36,403,862.38) 74,979,249.21 (18,870,587.17)

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระงานโครงการ 36,110,806.74 (72,049,632.65) 36,110,806.74 (72,049,632.65)

เงินจ่ายล่วงหนา้คา่สินทรัพยง์านโครงการ -                    32,912,000.70 -                    32,912,000.70 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,835,387.28 (10,526,628.27) 9,176,035.05 (3,671,416.52)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (16,528,633.85) (38,738,892.67) (33,197,205.34) (35,171,940.60)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 25,528,245.87 (159,477,844.79) (32,718,034.45) (93,402,141.05)

เงินรับล่วงหนา้งานโครงการ -                    (31,026,485.57) -                    (31,026,485.57)

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 49,471.61 2,192,779.38 (1,587,854.38) 1,829,687.11 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                    10,000.00 -                    10,000.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

บาท

 - 12 -

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 582,467,872.67 62,861,733.32 506,865,340.55 71,044,166.57 

จ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (2,132,244.80) (5,568,902.81) (941,123.80) (3,772,876.00)

จ่ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (10,234,567.70) (1,608,452.21) (6,435,877.74) (1,874,673.21)

เงินไดสุ้ทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 570,101,060.17 55,684,378.30 499,488,339.01 65,396,617.36 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    (9,106,057.31) (63,308,230.26)

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                    -                    8,993,010.00           -                    

เงินสดรับปันผล -                    -                    32,391,900.00 35,391,150.00 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,657,225.46 3,065,699.62 1,559,882.88 1,321,956.01 

เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                    -                    (60,408,900.00) -                    

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (150,395,403.45) (272,712,029.38) (56,640,873.34) (202,727,400.98)

เงินสดจ่ายมดัจ าคา่ซ้ือสินทรัพย์ (3,199,834.51) (1,294,650.00) (2,564,435.90) (1,294,650.00)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (353,592.93) (3,302,654.28) (314,898.51) (3,222,056.00)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (146,291,605.43) (274,243,634.04) (86,090,372.18) (233,839,231.23)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (414,461,913.77) 222,235,122.07 (451,800,374.41) 193,366,446.64 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 218,004,974.49 151,665,285.96 209,587,500.00 132,000,000.00 

เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวให้กบัสถาบนัการเงิน (118,631,635.72) (144,000,366.26) (106,968,401.62) (130,582,966.58)

เงินสดจ่ายปันผล (40,193,626.13) (45,948,965.60) (40,185,526.15) (45,926,315.60)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยแ์ละเช่ากลบัคืน 50,799,207.81 -                    50,799,207.81 -                    

เงินสดจ่ายคา่งวดหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (33,115,003.04) (2,951,986.55) (10,016,952.99) (2,951,986.55)

เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (49,180,991.33) (55,444,699.65) (38,718,786.20) (43,010,001.70)

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (386,778,987.69) 125,554,389.97 (387,303,333.56) 102,895,176.21 

ผลต่างจากการแปลงคา่หน่วยงานในต่างประเทศ 3,045,439.13 (14,004,011.14) -                    -                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 40,075,906.18 (107,008,876.91) 26,094,633.27 (65,547,437.66)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 67,987,998.99 27,912,092.81 33,369,718.64 7,275,085.37 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563
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ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

เงินมดัจ าการซ้ือสินทรัพย ์ซ่ึงจ่ายเงินในงวดก่อน 2,691,318.39 23,040,618.80 1,294,650.00 23,040,618.80 

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน(ลดลง) - กิจการอ่ืน (959,326.83) (5,113,593.52) (717,385.63) (4,186,765.82)

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน(ลดลง) - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                    -                    43,048,634.91 -                    

เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสัญญาเช่าการเงิน 786,399.47 3,003,642.99 786,399.47 3,003,642.99 

ลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากเงินปันผลท่ียงัไม่ไดรั้บ -                    -                    -                    55,186,200.00 

จ าหน่ายสินทรัพยแ์ต่ยงัไม่ไดรั้บเงิน -                    -                    -                    11,646,011.94 

หน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมข้ึนตน้งวด 2,957,391.88 -                    2,957,391.88 -                    

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมข้ึนจากสัญญาเช่า 103,081,536.06 -                    12,038,233.30 -                    

หน้ีสินทางการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึนตน้งวด 1,893,405.16 -                    1,893,405.16 -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 - 14 -
บริษทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

บาท
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิลาํเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจาํกดั เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2530 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2554  
   บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย   แขวงคลองบางบอน   เขตบางบอน 
กรุงเทพมหานคร 10150  ประเทศไทย 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีสํานกังานสาขาซ่ึงเปิดดาํเนินการและตั้ง
เป็นโรงงานผลิตสินคา้ ดงัต่อไปน้ี 

ลาํดบั  สาขา  ท่ีตั้งโรงงานและสถานประกอบการ 
1  สมุทรสาคร  เลขท่ี 28 หมู่ท่ี 2 ตาํบลชยัมงคล อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
2  กรุงเทพ  เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงคลองบางบอน เขตบาง

บอน กรุงเทพมหานคร  10150 
3  ชลบุรี  เลขท่ี 150/62 หมู่ท่ี 9 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

20110 
  
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายบรรจุภัณฑ์สําหรับ สินค้าอุปโภคและ

บริโภค สารเคมีการเกษตร ช้ินส่วนยานยนต ์วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงเทียมจากพลาสติก 
  
2. หลกัเกณฑก์ารทาํงบการเงินรวม 
 (ก) งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จาํกดั (มหาชน) บริษทัย่อย และ

กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญั ดงัน้ี 
      อตัราส่วนของการถือหุน้ 
      (ร้อยละของจาํนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  2563  2562 
บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั  ผลิตและจาํหน่าย 

บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
 กรุงเทพมหานคร  99.98%  99.98% 

 บริษทั เอลิแกนซ ์แพคเกจจ้ิง จาํกดั  จาํหน่ายฝาและเมด็พลาสติก  กรุงเทพมหานคร  99.97%  99.97% 
 บริษทั พลาสเทค แลบ็ จาํกดั  บริการตรวจสอบจาํนวน/

มาตรฐานสินคา้ทุกชนิดและ
ตรวจสอบเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั

ทุกประเภท 

 สมุทรสาคร  99.99%  99.99% 

 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จาํกดั  ผลิตและจาํหน่าย 
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

 เทียนจิน  
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 100.00%  100.00% 

 บริษทั ปัญจวฒันา (เจียงซู) พลาสติก จาํกดั  ผลิตและจาํหน่าย 
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

 เจียงซู 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 100.00%  100.00% 
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 (ข) บริษทันาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัมา

รวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อยและ
กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญั) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุม
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญันั้น 

 
 (ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสําคญัไดจ้ดัทาํข้ึน

โดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
 (ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ 
“ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั และบริษทัย่อยและกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมี

นยัสาํคญั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
 
3.   หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 
  งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ

บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํข้ึน
ตามแบบกาํหนดรายการย่อท่ีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกดั ท่ีกาํหนดโดยประกาศ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

  
3.2     มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

   ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ
การให้แนวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวธีิการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะทาํให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชี และแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวข้อง มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าตํ่า 
           การบญัชีสาํหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบั
ท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

     บริษทัและบริษทัย่อยได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาใชโ้ดยรับรู้ผลกระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมา
ของกาํไรสะสม  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบ
การเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้
เป็นคร้ังแรก ไดแ้สดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5  
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3.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 
     ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี และลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลว้ สําหรับกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจาํนวนหลายฉบบั โดยให้ถือปฏิบติักบังบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564  เป็นตน้ไป ซ่ึงการปรับปรุงดงักล่าวเกิดจาก
การปรับปรุง/แกไ้ขหลกัการดงัต่อไปน้ี 
 
การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอ้างถึง  “IASC’s 
Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements” การปรับปรุงการอา้งอิง
กรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินไดป้รับการอา้งอิงหรือการอา้งถึงบางส่วนท่ีกล่าว
ขา้งตน้ให้เป็นปัจจุบนัและทาํการปรับปรุงอ่ืนๆเพื่ออธิบายให้ชดัเจนข้ึนว่าเอกสารแต่ละฉบบันั้นเป็น
การอา้งอิง“กรอบแนวคิด”ของปีใด 

 
กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน 

กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบดว้ย การปรับปรุงคาํนิยามของสินทรัพย์
และหน้ีสิน เกณฑใ์นการรวมสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน นอกจากน้ียงัรวมถึงหลกัการใหม่และ
แนวปฏิบติัท่ีไดถู้กเพิ่มเติมเขา้ไป ดงัต่อไปน้ี 

  1.  การวดัมูลค่า ซ่ึงรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑใ์นการวดัมูลค่า 
  2.   การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงเม่ือใดท่ีจะจดัประเภทรายการรายไดแ้ละ

ค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
  3.  กิจการท่ีเสนอรายงาน 
  4.   เม่ือใดสินทรัพยแ์ละหน้ีสินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน 

กรอบแนวคิด ยงัไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนข้ึนถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแล
รักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการ
รายงานทางการเงิน 
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คาํนิยามของธุรกิจ 
 คาํนิยามของธุรกิจ ท่ีปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ 
ไดอ้ธิบายใหช้ดัเจนข้ึนถึงคาํนิยามของธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้กิจการใชใ้นการกาํหนดวา่
รายการคา้นั้นตอ้งบนัทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซ้ือสินทรัพย”์ หรือไม่ การปรับปรุงมี
ดงัน้ี 

1. อธิบายใหช้ดัเจนข้ึนในเร่ืองการพิจารณาวา่เป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์
ท่ีได้มาตอ้งรวมถึงขอ้มูลปัจจยันาํเขา้และกระบวนการท่ีสําคญัเป็นอย่างน้อยซ่ึงเม่ือนาํมา
รวมกนัมีส่วนอยา่งมีนยัสาํคญัทาํใหเ้กิดความสามารถในการสร้างผลผลิต 

2. ตดัเร่ืองการประเมินว่าผูร่้วมตลาดสามารถทดแทนปัจจยันาํเข้าหรือกระบวนการท่ีขาด
หายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได ้ออกจากมาตรฐานฯ 

3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่า
กระบวนการท่ีสาํคญัไดถู้กซ้ือหรือไม่ 

4. ทาํให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตวัของสินคา้
และบริการท่ีให้กบัลูกคา้ และตดัเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุนออกจาก
มาตรฐานฯ 

5. เพิ่มเร่ืองการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซ่ึงอนุญาตให้ทาํการประเมินอยา่งง่ายวา่กลุ่ม
ของกิจกรรมและสินทรัพยท่ี์ไดม้าไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่ 

คาํนิยามของความมีสาระสาํคญั 
              คาํนิยามของความมีสาระสําคญั ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ

นําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบับท่ี  8 เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด และทาํให้เกิดการปรับปรุงซ่ึงเป็นผลท่ีสืบเน่ืองไปมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน 

การปรับปรุงช่วยทาํใหเ้กิดความเขา้ใจมากยิง่ข้ึนของคาํนิยามของความมีสาระสาํคญัโดย 
1. การทาํให้คาํนิยามเป็นแนวทางเดียวกนัของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบ

แนวคิดเพื่อหลีกเล่ียงความสับสนท่ีอาจเกิดข้ึนจากความแตกต่างของคาํนิยาม 
2. การรวมข้อกาํหนดสนับสนุนเข้าไวด้้วยกันของมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การ

นาํเสนองบการเงิน ในคาํนิยามเพื่อทาํใหค้าํนิยามมีความชดัเจนมากข้ึนและอธิบายถึงการนาํ
ความมีสาระสาํคญัไปประยกุตไ์ดช้ดัเจนข้ึน 

3. การนาํแนวปฏิบติัท่ีมีอยูข่องคาํนิยามของความมีสาระสําคญัมาไวใ้นท่ีเดียวกนั ร่วมกนักบั
คาํนิยาม 
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การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง 
 การปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ทาํให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 

9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูล
เคร่ืองมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้นได้ปรับเปล่ียนข้อกาํหนดของการบญัชีป้องกันความเส่ียง
โดยเฉพาะเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัรา
ดอกเบ้ียอา้งอิง เช่น อตัราดอกเบ้ียอา้งอิงท่ีกาํหนดจากธุรกรรมการกูย้ืม (interbank offer rates-IBORs) 
นอกจากน้ี การปรับปรุงไดก้าํหนดให้กิจการให้ขอ้มูลเพิ่มเติมกบันกัลงทุนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของ
การป้องกนัความเส่ียงท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
3.4   การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

 สภาวชิาชีพบญัชีไดป้รับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และได้
ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2564 โดยมีการปรับปรุงดงัน้ี 

1.  การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกบั COVID-19 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 
2563 ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ได ้การปรับปรุงน้ีเพื่อเป็น
การผอ่นปรนในทางปฏิบติัสาํหรับผูเ้ช่าโดยไม่จาํเป็นตอ้งประเมินวา่การยนิยอมลดค่าเช่าท่ี
เกิดข้ึนอนัเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เง่ือนไข
ตามท่ีระบุไว ้ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยใหบ้นัทึกการยินยอมลดค่าเช่า
นั้นเสมือนวา่ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า  

2.  เพิ่มขอ้กาํหนดสําหรับขอ้ยกเวน้ชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง โดย
กิจการตอ้งถือปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสาํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติั
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชไ้ด ้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปี
ท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

 
4. นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 4.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
  รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือ
มีการส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีไดรั้บหรือคาดวา่จะไดรั้บสําหรับสินคา้ท่ีได้
ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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รายไดจ้ากงานโครงการ 
 รายไดข้องงานโครงการอา้งอิงกบัขั้นความสาํเร็จของงานโดยวดัจากอตัราส่วนจากตน้ทุนการ
ก่อสร้างท่ีทาํเสร็จจนถึงปัจจุบนั เทียบกบัประมาณการตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งหมดคูณกบัรายไดร้วมทั้ง
โครงการตามสัญญา  
 
รายไดจ้ากการบริการ 
 รายไดจ้ากการใหบ้ริการอ่ืนๆ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการตามสัญญาหรือออกใบแจง้หน้ี 

 
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียถือเป็นเงินไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
  รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย 
   รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซ่ึง
มีอายคุรบกาํหนดระยะสั้นในเวลา 3 เดือน หรือนอ้ยกวา่ และไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 
 4.3 ลูกหน้ีการคา้ 
  ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

     ลูกหน้ีการคา้รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บ
ชาํระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงินท่ีมีนยัสําคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของส่ิงตอบ
แทน 
   ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อ
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ โดยใชว้ธีิการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ซ่ึงกาํหนดให้พิจารณา
ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายหุน้ีและรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหน้ีการคา้ ใน
การพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีการคา้จะถูกจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนด
ชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติัการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้น
เครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทาง
เศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถของลูกคา้ในการชาํระหน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้ระบุ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัราการว่างงาน และดชันีราคาผูบ้ริโภค (Consumer Price 
Index) ของประเทศท่ีขายสินคา้และบริการให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งมากท่ีสุด และปรับอตัราการ
สูญเสียในอดีตตามการเปล่ียนแปลงท่ีคาดการณ์ไวใ้นปัจจยัเหล่าน้ีผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
ในกาํไรหรือขาดทุนภายใตค้่าใชจ่้ายในการบริหาร 
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ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี  1 มกราคม 2563 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุนตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

 ลูกหน้ีการค้าแสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
เก็บเงินและการวเิคราะห์อายลูุกหน้ี 

 
4.4 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
 ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
     ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรม สาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนจะรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทุนการทาํรายการซ่ึง
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาหรือการออกสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินนั้น สําหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน ตน้ทุน
การทาํรายการใหรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุน 
การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
 การจดัประเภทรายการข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของกิจการในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินตามลกัษณะการวดัมูลค่าเป็นสินทรัพยท์าง
การเงินวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
 ตราสารทุนสามารถจาํแนกและไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามประเภทของการวดัมูลค่าไดส้อง
ประเภท ไดแ้ก่ การวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุนหรือการวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงไม่สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั  
    การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหน้ีข้ึนอยูก่บัโมเดลทางธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยในการ
จดัการสินทรัพยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน การวดั
มูลค่าตราสารหน้ีสามารถทาํได ้3 วธีิ โดยข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทตราสารหน้ีของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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„ ราคาทุนตดัจาํหน่าย  สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายเม่ือบริษทัและ
บริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์การถือครอง
สินทรัพยท์างการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงินซ่ึงทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้รายไดด้อกเบ้ียจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดย
ใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการจะรับรู้โดยตรงใน
กาํไรหรือขาดทุนและแสดงรายการในกําไรขาดทุนอ่ืน พร้อมกับกําไรขาดทุนจากอตัรา
แลกเปล่ียน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นกาํไรหรือขาดทุน 

„ มูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์างการเงินตอ้งวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์
ทางการเงิน และขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงทาํให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึง
เป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีกําหนดไว ้การ
เปล่ียนแปลงของมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินรับรู้ผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ 
รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบ้ีย และกําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ี
เก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงิน กาํไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้
กาํไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในกาํไรขาดทุนอ่ืน รายได้ดอกเบ้ียจากสินทรัพย์ทาง
การเงินดงักล่าวตอ้งคาํนวณโดยใช้วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุน 

„ มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่เข้าเง่ือนไขการวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือ
ขาดทุน กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน 
และแสดงรายการสุทธิในกาํไรขาดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการ 

     เงินปันผลท่ีไดรั้บจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายไดอ่ื้นเม่ือ
บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 
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     การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
กาํไรขาดทุนอ่ืนในงบกาํไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (และการกลบัรายการขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า) ของตราสารทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย FVOCI จะไมแ่ยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปล่ียนแปลง
อ่ืน ๆ ในมูลค่ายติุธรรม 
 

 การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหน้ีสินทางการเงิน 
 หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
ทั้งน้ี ผลกาํไรและขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการตดัรายการหน้ีสินทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธี
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึง
ส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่าตดัจาํหน่ายตามวธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทางการเงินใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
 
การรับรู้รายการและการตดัรายการ 
    บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะเม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน
นั้น การซ้ือหรือขายสินทรัพยท์างการเงินตามวิธีปกติตอ้งรับรู้รายการในวนัซ้ือขาย ซ่ึงเป็นวนัท่ีบริษทั
และบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขายสินทรัพย ์สินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัรายการเฉพาะเม่ือสิทธิ
ตามสัญญาท่ีจะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพยท์างการเงินหมดอายุ หรือเม่ือบริษทัและบริษทัย่อย
โอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบ
ทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
   บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน
บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็น
ระดบั และกาํหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการคาํนวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนั   
ในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเวน้สําหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมี
นยัสาํคญั ซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ตลอดอาย ุ
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4.5 ตราสารอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการสัญญาอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ทาํ

สัญญาและวดัมูลค่าต่อมาในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมโดยรับรู้การเปล่ียนแปลงของมูลค่ายุติธรรม
ในภายหลงัในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

    ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีอายุสัญญาคงเหลือมากกวา่ 12 เดือนและยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 12 
เดือน เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน และแสดงตราสารอนุพนัธ์อ่ืนเป็น
สินทรัพยห์มุนเวยีนหรือหน้ีสินหมุนเวยีน 

 
4.6  สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากวา่ 
 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการดาํเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นในการขาย 
 ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อใหสิ้นคา้อยู่
ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สาํเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้
การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิตปกติ 
 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 
 บริษทัตั้งค่าเผือ่มลูค่าสินคา้ลดลงสาํหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และคา้งนาน 
 ตน้ทุนแม่พิมพ ์เป็นค่าจา้งผลิตแม่พิมพท่ี์บริษทัวา่จา้งบุคคลภายนอก โดยบริษทัและลูกคา้เป็น
ผูร่้วมกนัออกแบบแม่พิมพ์บริษทัจะโอนตน้ทุนแม่พิมพ์เป็นตน้ทุนขายเม่ือมีการส่งมอบแม่พิมพ์
ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ 

 
 4.7 ค่าแม่พิมพร์อตดัจ่าย 

  เป็นค่าแม่พิมพเ์พื่อผลิตสินคา้ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ่้ายค่าแม่พิมพแ์ละภายหลงัเรียกเก็บ
เงินจากลูกคา้โดยคาํนวณตามจาํนวนช้ินท่ีผลิตและขายให้แก่ลูกคา้รายนั้นๆ บริษทัจะทาํการตดัจ่ายค่า
แม่พิมพเ์ป็นตน้ทุนขายสินคา้ตามจาํนวนช้ินท่ีผลิตและขายใหแ้ก่ลูกคา้ได ้บนพื้นฐานการประมาณการ
จาํนวนคร้ังท่ีแม่พิมพจ์ะสามารถผลิตช้ินงานตลอดอายกุารใชง้านตามท่ีตกลงไวร้ะหวา่งกนั 
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4.8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
  บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อาํนาจควบคุมหมดไป 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

 
4.9   อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือ
จากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยา่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้านโดยบริษทัและบริษทั
ย่อย จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 

บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารท่ีถือไวภ้ายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเม่ืออสังหาริมทรัพย์นั้ นเป็นไปตามคาํนิยามของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุน
ในการทาํรายการและตน้ทุนการกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ของการไดม้า การ
ก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้ นจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของ
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการกูย้ืมจะถูกรวมในขณะท่ีมีการซ้ือหรือการก่อสร้างและจะหยุด
พกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัสาํคญั หรือระหวา่งท่ีการดาํเนินการพฒันาสินทรัพยท่ี์
เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเม่ือมีความเป็นไป
ได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุน
สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูก
เปล่ียนแทน ออกหลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคา
ทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จะคาํนวณตามวธีิเส้นตรง เพื่อท่ีปันส่วนราคา
ทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนด์งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร                                                            5 - 20 ปี 
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4.10   ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
  ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก 

  ราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซ้ือรวมภาษีนาํเขา้ ภาษีซ้ือท่ีเรียกคืน
ไม่ได ้และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการจดัหาทรัพยสิ์นเพื่อให้ทรัพยสิ์นอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะ
ใชไ้ดต้ามประสงค ์(ไดแ้ก่ ตน้ทุนการเตรียมสถานท่ี ตน้ทุนการขนส่งเร่ิมแรกและการเก็บรักษา ตน้ทุน
การติดตั้ง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ประมาณการรายจ่ายในการร้ือหรือขนไปทิ้ง และการบูรณะสถานท่ี
ภายหลงัการเลิกใช้สินทรัพย ์) ส่วนลดการคา้ต่างๆ และภาษีท่ีจะไดรั้บคืนตอ้งนาํมาหักจากราคาซ้ือ
มูลค่าคงเหลือ ณ วนัเลิกใชง้าน 

  บริษทัและบริษทัย่อยมีการประมาณการมูลค่าคงเหลือ ณ วนัเลิกใช้งานของเคร่ืองจกัร และ
อุปกรณ์โรงงานบางส่วน โดยกาํหนดมูลค่าคงเหลือท่ีอตัราร้อยละ 10 ของราคาทุนเร่ิมแรกท่ีไดม้าซ่ึง
สินทรัพย ์
ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 
ณ วนัท่ีเลิกใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไวด้งัน้ี 

    มูลค่าคงเหลือ ณ 
  จาํนวนปี  วนัท่ีเลิกใชง้าน 
อาคาร  20, 30  - 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 10  - 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร  5, 10  10% ของราคาทุน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  3, 5, 10, 15  10% ของราคาทุน 
อุปกรณ์สาํนกังาน  5  10% ของราคาทุน 
ยานพาหนะ  5, 7, 10  ราคาตลาด 

 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง
หรือติดตั้ง 
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 ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาจะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ
ข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีสําคญั จะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะทาํใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกวา่การใช้
ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 รายการกาํไรและขาดทุนจากการจาํหน่ายกาํหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคา
ตามบญัชีและรวมไวใ้นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายบนัทึกดอกเบ้ียจากการกูย้ืม เพื่อการก่อสร้างทรัพยสิ์นเป็นส่วน
หน่ึงของราคาทุนของทรัพยสิ์นถาวร 
 ตน้ทุนประมาณการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระ
ผกูพนัของกิจการ ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพย ์
 การกําหนดค่าเส่ือมราคา บริษัทจะพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสาระสาํคญั 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์อายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์ละวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งสมํ่าเสมอ 

 
 4.11 ตน้ทุนการกูย้มื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การทาํใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 
 4.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
(ถา้มี)  

  ค่าตดัจาํหน่าย 
 ค่าตดัจาํหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไวด้งัน้ี 

 จาํนวนปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10 

 

somrutai.t
Typewriter
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) | 119



- 29 - 

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
 4.13 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 
   บริษทัและบริษทัย่อยตรวจสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยอ่ื์นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืน (ราคาขายสุทธิ หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นๆ แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่) 

   ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยงัคงมีแต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดย
บนัทึกในบญัชีรายไดอ่ื้น 

 
 4.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
   บริษทัมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

และตามระเบียบพนกังานของบริษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือว่า
เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

   บริษทัคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) สาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม 
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 4.15 รายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
   รายการต่างๆ ในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินบาท งบการเงิน

รวมนาํเสนอในสกุลเงินบาท 
   รายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียนณวนัท่ีเกิด

รายการ กาํไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตามท่ีเกิดข้ึนบริษทัและบริษทัย่อยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
นั้นบริษทัและบริษทัย่อยรับรู้กําไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

   รายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้นแปลงค่าโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 
4.16   สัญญาเช่า 

ถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
      ณ ว ันเร่ิมต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือ

ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ถา้สัญญา
นั้นเป็นการใหสิ้ทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ําหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อการแลกเปล่ียน
กบัส่ิงตอบแทน 

    บริษทัและบริษทัย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญา
เช่าหรือตามระยะเวลาท่ีเหลืออยูข่องสัญญาเช่าท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาใช้เป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุ
สัญญาเช่าหากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือก
ในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจารณา
ถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่ออายขุองสัญญาเช่าดงักล่าว เป็นตน้ 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- ผูเ้ช่า 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลงัหกัค่า
เส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญา
เช่าใหม่ (ถา้มี) ราคาทุนดงักล่าวประกอบดว้ย จาํนวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงท่ีเกิดข้ึน และการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใดๆท่ีจ่ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้วมถึงประมาณการตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนสําหรับผูเ้ช่าในการ

ร้ือและขนยา้ยสินทรัพยอ์า้งอิง การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์
อา้งอิงใหอ้ยูใ่นสภาพตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตาม
อายขุองสัญญาเช่า หรืออายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ต่ละประเภท  
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวประกอบดว้ย การจ่าย
ชาํระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่า (ถา้มี) และจาํนวน
เงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี การจ่ายชาํระตามสัญญา
เช่ายงัรวมถึงราคาใชสิ้ทธิของสิทธิการเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและ
บริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายชาํระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนด
สัญญาเช่าแสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า  

บริษทัและบริษัทย่อยคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าโดยใช้อตัรา
ดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญาเช่ามีผล หากอตัราดอกเบ้ียตามนยัของหน้ีสินสัญญาเช่านั้น
ไม่สามารถกาํหนดได ้ทั้งน้ีอตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่มอา้งอิงจากอตัราผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบาลปรับดว้ยค่าความเส่ียงท่ีเหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิม
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มข้ึนเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ียจาก
หน้ีสินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะทอ้นการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายชาํระแลว้ นอกจากน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

 สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญา

เช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซ้ือ) 
และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าตํ่า จาํนวนเงินท่ีจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าดงักล่าวจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 
ถือปฏิบติัก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
สัญญาเช่าดาํเนินงาน 
 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูก
จดัเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายชาํระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 
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 4.17 กาํไรต่อหุน้ 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัหุ้น
สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 
 

 4.18 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั
รวมถึงบริษทัท่ีทาํหน้าท่ีถือหุ้นบริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักับบริษทั ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั้น 
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ
บริษทัคาํนึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 4.19 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจาํนวนท่ีจะตอ้งจ่ายคาํนวณตามหลกัเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎากรในอตัรา 20% ของกาํไรก่อนภาษีเงินได้หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออกด้วยรายการท่ีได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายชาํระหน้ีสิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหักกลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 

ดงันั้นบริษทัจึงหกักลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกนั  

 
4.20 การประมาณการหน้ีสิน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการ
เกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ใน
อดีต ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลให้ตอ้งเกิดการไหลออกของทรัพยากรเพื่อจ่ายชาํระภาระ
ผกูพนัและจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ รายจ่ายท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่างหากก็ต่อเม่ือการไดรั้บคืนคาดว่าจะไดรั้บอย่างแน่นอนเม่ือไดจ่้ายชาํระประมาณ
การหน้ีสินไปแลว้ 

 
 4.21 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ี
สาํคญัมีดงัน้ี 
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ค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
  ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลย

พินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์
การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้
นั้น และค่าเผื่อสําหรับสินค้าเก่าล้าสมยั เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จาํนวนค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือ
นาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและ
เพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของงบกาํไรหรือขาดทุน 
 
การกาํหนดอายสุัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

  บริษทัและบริษทัย่อยกาํหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า 
โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ี
จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า
หรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า โดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีทาํให้เกิดส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจสําหรับบริษทัและบริษทัย่อยในการใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินอายสุัญญาเช่าใหม่หากมี
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัสําคัญซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 
 มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละตราสารอนุพนัธ์ 

  มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงไม่มีการซ้ือขายในตลาดซ้ือขายคล่องวดัมูลค่าโดย
ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้ งข้อ
สมมติฐานซ่ึงส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดท่ีมีอยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รายละเอียดของขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชร้วมอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 37 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และค่าเส่ือมราคา 
  ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   

  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณ
การวา่ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวน
กาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
5. ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มา

ถือปฏิบติั  
        ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3.2 บริษทัและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัในระหว่างปีปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับผลกระทบสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีดงักล่าว และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

         จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ขา้งตน้มาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี   
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

กลุ่มเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวยีน        

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  676,400  (2,957)  -  673,443 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  103,081  103,081 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,700  698  -  7,398 

หน้ีสินหมุนเวยีน        

 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด 

     ชาํระภายในหน่ึงปี  2,919 

 

- 

 

24,442 

 

27,361 

 หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -  155  -  155 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,614  -  78,639  83,253 

   หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  1,738  -  1,738 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 393,787  (4,152)  -  389,635 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน 

กลุ่มเคร่ืองมือ 

ทางการเงิน 

 ผลกระทบจาก 

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัท่ี 16 

 ณ วนัท่ี 1  

มกราคม 2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

สินทรัพยห์มุนเวยีน        

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน  675,685  (2,957)  -  672,728 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน        

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  12,038  12,038 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,239  698  -  7,937 

หน้ีสินหมุนเวยีน        

 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนด 

     ชาํระภายในหน่ึงปี  2,919 

 

- 

 

5,669 

 

8,588 

 หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน -  155  -  155 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน        

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 4,614  -  6,369  10,983 

   หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน -  1,738  -  1,738 

กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 390,553  (4,152)  -  386,401 
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 5.1 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  ผลกระทบท่ีมีต่อกาํไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 393,787  390,553 

สญัญาอนุพนัธ์อ่ืน - สญัญา Forward และ Interest rate swap (1,893)  (1,893) 

การเพ่ิมข้ึนจากค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,957)  (2,957) 

การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 698  698 

การปรับปรุงกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

   ทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

(4,152) 

  

(4,152) 

กาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ 

   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 มาถือปฏิบติัก่อนการ 

   ปรับปรุงผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  

 

 

389,635 

  

 

386,401 
 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่า 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบัติคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้

ประเมินโมเดลธุรกิจท่ีใชจ้ดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงิน ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
มลูค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์  ราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  27,912  27,912 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  673,443  673,443 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระงานโครงการ -  72,050  72,050 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  38,848  38,848 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  79,093  79,093 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 

   สถาบนัการเงิน -  864,677 

 

864,677 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  448,163  448,163 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  5,268  5,268 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 

มลูค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์  ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  541,530  541,530 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  110,614  110,614 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 155  -  155 

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,738  -  1,738 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  15  15 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

มลูค่ายติุธรรม 

- สัญญาอนุพนัธ์  ราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 

รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน  ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  7,275  7,275 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  672,278  672,278 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น -  8,993  8,993 

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระงานโครงการ -  72,050  72,050 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  17,360  17,360 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  59,839  59,839 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  741,342  741,342 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  552,302  552,302 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  3,792  3,792 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  512,032  512,032 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  19,571  19,571 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 155  -  155 

   หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,738  -  1,738 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  15  15 
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การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
สัญญาอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัความเส่ียง บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการสัญญาอนุพนัธ์

 ดงัต่อไปน้ี 
 พนับาท 
 

งบการเงินรวม 
 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  2563    
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน    
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - เพื่อคา้ 155  155 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน    
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย - เพื่อคา้ 1,738  1,738 

 
  การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน 
  ลูกหน้ีการคา้ 

บริษทัและบริษทัย่อยไดป้ฏิบติัตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวดัมูลค่าของผล
 ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุาํหรับลูกหน้ีการคา้ทั้งหมด 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน บริษทัและบริษทัย่อยมีการจดักลุ่ม
ลูกหน้ีการคา้ตามความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนัและระยะเวลาเกินกาํหนดชาํระอตัราขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนพิจารณาจากลกัษณะการจ่ายชาํระเงินในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีตและปัจจยัในอนาคตท่ีจะมีผลกระทบต่ออตัราขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึน ดว้ยวธีิการดงักล่าว ค่าเผือ่ผลขาดทุนสาํหรับลูกหน้ีการคา้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไม่เกิน 3 

เดือน  3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน 

 

 

เกินกวา่ 

12 เดือน  รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563            
ยอดลูกหน้ี 435,914  147,159  581  622  124  584,400 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 492  1,962  238  622  124  3,438 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยงัไม่ถึง 

กาํหนดชาํระ 

 

 

ไม่เกิน 3 

เดือน  3 - 6 เดือน  6 - 12 เดือน 

 

 

เกินกวา่ 

12 เดือน  รวม 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563            
ยอดลูกหน้ี 378,670  148,595  201  622  124  528,212 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน 492  1,920  238  622  124  3,396 

            

 การกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กบัค่าเผื่อผลขาดทุน
ลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัน้ี  
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

ค่าเผือ่ผลขาดทุนลูกหน้ีการคา้    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 481  439 

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาท่ีมีต่อกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,957  2,957 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 3,438  3,396 

 
5.2 สัญญาเช่า 

 หน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าววดัมูลค่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายชาํระตาม
สัญญาเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของบริษทัและบริษทัยอ่ย อตัรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มดงักล่าวท่ีนาํมาคาํนวณหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 อยู่
ระหวา่งร้อยละ 3.5 - 5.7 ต่อปี 

 สําหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดงักล่าวก่อนวนันาํ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัเป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีนาํมาปฏิบติัใชค้ร้ังแรก  
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเปิดเผย  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 115,538  12,500 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (12,457)  (462) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึนจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 
    มาถือปฏิบติั  103,081  12,038 
หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,533  7,533 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 110,614  19,571 
ประกอบดว้ย    
   หน้ีสินสัญญาเช่าหมุนเวยีน 27,361  8,588 
   หน้ีสินสัญญาเช่าไม่หมุนเวยีน 83,253  10,983 

 110,614  19,571 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้บ่งตามประเภทสินทรัพยไ์ดด้งัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 
 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563    
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 103,081  12,038 
รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 103,081  12,038 

 
6. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการระหวา่งกนักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาด
ทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรับรอง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
ช่ือบริษทั  ประเทศ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย     
 บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร 
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จาํกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร 
 บริษทั พลาสเทค แล็บ จาํกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร 
 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จาํกดั  (เทียนจิน) จีน  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร 
 บริษทั ปัญจวฒันา (เจียงซู) พลาสติก จาํกดั  (เจียงซู) จีน  ผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหาร 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จาํกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมการ 
 นาย คงศกัด์ิ เหมมณฑารพ  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมการ 
 นาย พิรุฬห์  เหมมณฑารพ  ไทย  ผูถื้อหุ้นและกรรมการ 
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  รายการระหวา่งกนักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระสําคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา

ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไปหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัไวส้ําหรับรายการท่ีไม่มีราคา
ตลาดโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ  นโยบายราคา 
รายไดจ้ากการขาย  ราคาเทียบเคียงตลาดหกัส่วนลด 
กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  ตามท่ีตกลงกนัในสัญญา 
รายไดอ่ื้น  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้  ราคาเทียบเคียงตลาดหกัส่วนลด 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายบริหาร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าท่ีปรึกษา  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย  ตามท่ีตกลงกนัในสัญญา 

 
  รายการท่ีมีสาระสาํคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดจ้ากการขาย        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั -  -  30,449  17,175 

  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จาํกดั -  -  50,991  51,133 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จาํกดั 1,343  978  1,343  978 

 1,343  978  82,783  69,286 

ดอกเบ้ียรับ        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จาํกดั -  -  135  375 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

รายไดเ้งินปันผล        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั -  -  32,392  90,577 

รายไดอ่ื้น        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั -  -  8,700  3,680 

  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จาํกดั -  -  540  540 

  บริษทั พลาสเทค แล็บ จาํกดั -  -  528  528 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จาํกดั 1,890  -  1,890  - 

 1,890  -  11,658  4,748 

ซ้ือสินคา้        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั -  -  435,791  489,676 
  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จาํกดั -  -  89,404  82,027 
  บริษทั พลาสเทค แล็บ จาํกดั -  -  280  - 

 -  -  525,475  571,703 
ค่าเช่าและบริการ        
 บริษทัยอ่ย        

บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั -  -  -  107 
  บริษทั พลาสเทค แล็บ จาํกดั -  -  5,244  5,419 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง        
  คุณคงศกัด์ิ  เหมมณฑารพ -  1,781  -  - 
 -  1,781  5,244  5,526 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 75,154  62,712  75,154  62,712 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,511  2,205  2,511  2,205 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  -  -  - 
รวม 77,665  64,917  77,665  64,917 
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ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

 พนับาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2563  2562  2563  2562  

เงินให้กูย้มืระยะสั้น         

  บริษทัยอ่ย         

 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จาํกดั        -             -       -  8,993 * 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั -  -  5,736  57,835  
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จาํกดั -  -  13,134  13,113  
 บริษทั พลาสเทค แล็บ จาํกดั -  -  12  200  
 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จาํกดั -  -  105  1,524  
 บริษทั ปัญจวฒันา (เจียงซู) พลาสติก จาํกดั -  -  1,655  14,460  
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน         
 บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จาํกดั 1,149  1,660  1,149  1,660  

 1,149  1,660  21,791  88,792  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         
 บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั -  -  156,083  180,519  
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จาํกดั -  -  25,079  35,261  
 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก  จาํกดั -  -  1,844  -  
 บริษทั พลาสเทค แล็บ จาํกดั -  -  7,954  6,530  
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน         
 บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จาํกดั 37  -  37  -  

 37  -  190,997  222,310  
 

  *เงินให้กูย้ืมระยะสั้นมีการทาํสัญญากูย้ืมระหวา่งกนัจาํนวน 300,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 
เป็นระยะเวลา 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี ไดรั้บชาํระแลว้ในระหวา่งปี 2563 

 
สัญญาท่ีทาํระหวา่งบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัย่อยในประเทศแห่งหน่ึงได้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้ งโรงงานจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกัน         
(คุณคงศกัด์ิ เหมมณฑารพ) เป็นเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มี
อตัราค่าเช่าเดือนละ 148,456 บาท 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

  วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง อายุสัญญาเช่า 1 ปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีอตัราค่าเช่าเดือนละ 651,300 บาท ต่อมาไดย้กเลิกสัญญาเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 

บริษทัไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าและบริการพื้นท่ีอาคารโรงงานแห่งท่ีหน่ึงแก่บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั ใน
อตัราค่าเช่าและบริการเดือนละ 651,250 บาท กาํหนดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผูเ้ช่ามีสิทธ์ิต่ออายสุัญญาเช่าทุก 3 ปี  

บริษทัไดท้าํสัญญาใหเ้ช่าและบริการพื้นท่ีอาคารโรงงานแห่งท่ีสองแก่บริษทั มิลลแ์พค จาํกดั ในอตัรา
ค่าเช่าและบริการเดือนละ 368,000 บาท กาํหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565 ต่อมาวนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ไดมี้การเช่าพื้นท่ีเพิ่มเติมมีอตัราค่าเช่าเดือนละ 72,000 บาท 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2563 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และผูเ้ช่ามีสิทธ์ิต่ออายสุัญญาทุก 3 ปี ต่อมาได้
ยกเลิกสัญญา เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

  บริษทัไดท้าํสัญญาให้เช่าและบริการพื้นท่ีอาคารโรงงานแก่บริษทั พลาสเทค แล็บ จาํกดั ในอตัราค่า
เช่าและบริการเดือนละ 44,040 บาท กาํหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ต่อมาวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดต่้อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 

  บริษทัได้ทาํสัญญาให้เช่าช่วงและบริการพื้นท่ีอาคารและสํานักงานท่ีบริษทัเช่าไวแ้ก่บริษทั พี.เจ.      
คอมโพสิต จาํกดั ในอตัราค่าเช่าและบริการเดือนละ 157,500 บาท กาํหนดระยะเวลา 2 ปี 7 เดือน นบัตั้งแต่
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2565 

   
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินสด 443  437  400  400 
เงินฝากธนาคารบญัชีกระแสรายวนั 40,060  22,204  26,073  1,614 
เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพย ์ 27,485  5,271  6,897  5,261 

รวม 67,988  27,912  33,370  7,275 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
8. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ลูกหน้ีการคา้        

    - บริษทัอ่ืน 567,907  583,725  465,154  513,803 

    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  675  16,117  14,409 

 567,907  584,400  481,271  528,212 

หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (4,343)  -  (4,343)  - 

       ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (481)  -  (439) 

ลูกหน้ีการคา้ (สุทธิ) 563,564  583,919  476,928  527,773 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    - บริษทัอ่ืน 6,224  194  5  194 

    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,149  985  5,674  19,197 

 7,373  1,179  5,679  19,391 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  (22)  -  (22) 

ลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 7,373  1,157  5,679  19,369 

เงินมดัจาํ - ค่าจา้งทาํแม่พิมพ ์ 28,301  32,998  28,301  32,998 

เงินมดัจาํค่าซ้ือสินคา้ 29,487  12,991  3,375  2,263 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 5,382  5,003  4,949  4,685 

เงินปันผลคา้งรับจากบริษทัยอ่ย -  -  -  55,186 

เงินทดรอง 1,212  3,187  1,158  1,328 

วสัดุรอตดัจ่าย 29,050  29,741  28,695  29,741 

ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืพนกังาน 496  -  496  - 

อ่ืนๆ 1,592  7,404  1,381  2,342 

 95,520  91,324  68,355  128,543 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ี

หมุนเวียนอ่ืน 666,457 

  

676,400 

 

550,962 

  

675,685 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
  ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ท่ียงัไม่ครบกาํหนด 421,157  435,914  339,980  378,670 
ท่ีเกินกาํหนด        
  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 143,154  147,159  139,431  148,595 
  3 - 6 เดือน 2,881  581  1,145  201 
 6 - 12 เดือน -  622  -  622 

 มากกวา่ 12 เดือน 715  124  715  124 
 567,907  584,400  481,271  528,212 

 
รายการเคล่ือนไหวบญัชีค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ยอดยกมาตน้ปี 481  6,326  439  6,326 
ผลกระทบจากการนาํ TERS 9 มาปฏิบติัใช ้ 2,957  -  2,957  - 

บวก รับรู้ค่าเผ่ือผลขาดทุนเพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 947  840  947  798 
หกั ลดลงระหวา่งปี (42)  (6,685)  -  (6,685) 

ยอดยกไปปลายปี 4,343  481  4,343  439 

 
9. สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
วตัถุดิบ 97,821  107,342  76,697  86,610 
สินคา้สาํเร็จรูป 81,656  84,456  62,603  57,713 
งานระหวา่งทาํ 32,276  29,369  29,586  25,560 
วสัดุส้ินเปลือง 37,824  35,784  30,093  31,831 
แม่พิมพ ์ 4,470  74,808  4,348  74,808 
สินคา้ระหวา่งทาง 737  2,521  737  2,521 
 254,784  334,280  204,064  279,043 
(หกั) ค่าเผ่ือการลดราคาสินคา้คงเหลือ (21,711)  (17,548)  (19,872)  (16,211) 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 233,073  316,732  184,192  262,832 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

  รายการเคล่ือนไหวบญัชีค่าเผือ่การลดราคาสินคา้คงเหลือในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ยอดยกมาตน้ปี 17,548  17,779  16,211  16,908 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวา่งปี 4,163  5,191  3,661  4,829 
หกั ลดลงระหวา่งปี -  (5,422)  -  (5,526) 
ยอดยกไปปลายปี 21,711  17,548  19,872  16,211 

 
10.  รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระงานโครงการ 
  รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระงานโครงการ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

ตน้ทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบนั 223,328  190,890  223,328  190,890 
กาํไร (ขาดทุน) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั (9,362)  3,458  (9,362)  3,458 
ตน้ทุนงานโครงการท่ีเกิดข้ึนปรับปรุง        
ดว้ยกาํไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 213,966  194,348  213,966  194,348 
(หกั)  เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูว้า่จา้ง (178,027)  (122,298)  (178,027)  (122,298) 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระงานโครงการ 35,939  72,050  35,939  72,050 

 
11.  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 12,756  6,270  12,583  6,147 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,251  3,764  1,999  3,573 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 17,492  28,814  38  7,640 

  รวม 32,499  38,848  14,620  17,360 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

การลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 
เงินลงทุนในบริษทั ปัญจวฒันา (เจียงซู) พลาสติก จาํกดั 
ในปี 2563 
 เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มจาํนวน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น
จาํนวนเงิน 4,609,012.31 บาท 
 เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มจาํนวน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น
จาํนวนเงิน 4,497,045.00 บาท 
ในปี 2562 
 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มจาํนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น
จาํนวนเงิน 16,298,780.00 บาท 
 เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มจาํนวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น
จาํนวนเงิน 16,144,673.67 บาท 

   ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่ม รวมจาํนวน 
900,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจาํนวนเงิน 27,846,486.59 บาท 
 เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มจาํนวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น
จาํนวนเงิน 3,018,290.00 บาท  
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

13. อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
  อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทุน          

ท่ีดิน -  38,367  -  -  38,367 

อาคาร -  22,042  -  -  22,042 

รวม -  60,409  -  -  60,409 

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคาร -  252  -  -  252 

รวม -  252  -  -  252 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ -        60,157 

 
 

ในระหวา่งปี 2563 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินพร้อมอาคารโรงงานจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในราคา 60 ลา้นบาท 

มีค่าใชจ่้ายในการไดม้า 0.41 ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 60.41 ลา้นบาท เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยเช่าใชด้าํเนินงาน 

 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีได้มาข้างต้น ได้จาํนองเป็นหลกัประกันสินเช่ือท่ีได้รับจากธนาคารใน
ประเทศ 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับเขา้ 
(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 110,492  39,148  -  -  149,640 
อาคาร 409,892  22,042  (14,828)  -  417,106 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 149,491  1,522  (1,890)  4,948  154,071 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 383,061  3,912  (2,715)  1,980  386,238 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,727,817  59,116  (31,910)  11,562  1,766,585 
อุปกรณ์สาํนกังาน 73,524  6,029  (6,987)  458  73,024 
ยานพาหนะ 81,082  1,727  (1,193)  -  81,616 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 3,957  19,418  (774)  (18,948)  3,653 

รวม 2,939,316  152,914  (60,297)  -  3,031,933 

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร 96,683  13,807  (14,110)  -  96,380 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 63,663  12,729  (1,851)  -  74,541 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 171,136  29,452  (2,192)  -  198,396 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 787,462  132,348  (23,241)  -  896,569 
อุปกรณ์สาํนกังาน 43,811  7,519  (6,073)  -  45,257 
ยานพาหนะ 36,416  2,236  (508)  -  38,144 

รวม 1,199,171  198,091  (47,975)  -  1,349,287 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ (718)  (14,646)  718  -  (14,646) 
ส่วนต่างจากการแปลงค่า          
 หน่วยงานในต่างประเทศ (18,344)  13,553  -  -  (4,791) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,721,083        1,663,209 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับเขา้ 
(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

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

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

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร 85,388  11,295  -  -  96,683 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 53,483  10,464  (284)  -  63,663 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 143,934  27,925  (723)  -  171,136 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 669,863  130,153  (12,554)  -  787,462 
อุปกรณ์สาํนกังาน 39,105  6,305  (1,599)  -  43,811 
ยานพาหนะ 35,225  2,299  (1,108)  -  36,416 

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

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ -  (718)  -  -  (718) 
ส่วนต่างจากการแปลงค่า          
 หน่วยงานในต่างประเทศ (9,483)  (8,861)  -  -  (18,344) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,620,971        1,721,083 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทุน          

ท่ีดิน 110,492  781  -  -  111,273 

อาคาร 391,263  -  -  -  391,263 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 127,392  1,522  (257)  4,948  133,605 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 368,946  5,379  (2,715)  1,980  373,590 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,308,021  72,135  (24,328)  5,098  1,360,926 

อุปกรณ์สาํนกังาน 66,703  5,255  (6,679)  458  65,737 

ยานพาหนะ 80,852  1,727  (1,193)  -  81,386 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 3,683  13,534  (774)  (12,484)  3,959 

รวม 2,457,352  100,333  (35,946)  -  2,521,739 

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคาร 82,572  13,555  -  -  96,127 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 58,759  8,495  (218)  -  67,036 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 162,182  28,435  (2,192)  -  188,425 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 640,138  96,770  (21,407)  -  715,501 

อุปกรณ์สาํนกังาน 40,992  6,594  (5,939)  -  41,647 

ยานพาหนะ 36,209  2,236  (508)  -  37,937 

รวม 1,020,852  156,085  (30,264)  -  1,146,673 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสินทรัพย ์ -  (14,646)  -  -  (14,646) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,436,500        1,360,420 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน          

ท่ีดิน 110,332  160  -  -  110,492 

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

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

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

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

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

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

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

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

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคาร 71,278  11,294  -  -  82,572 

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

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

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

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

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

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

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,375,689        1,436,500 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุน 190,062  181,515  148,927  150,834 
ค่าใชจ่้ายการบริหาร 8,029  6,926  7,158  6,337 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 198,091  188,441  156,085  157,171 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัมีผลต่างจากการซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่มกิจการเดียวกนัจาํนวน
เงิน 7,016,786.78 บาท และ 7,121,040.28 บาท ตามลาํดบับริษทับนัทึกผลต่างราคาซ้ือกบัราคาตามบญัชีจาก
การซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากบริษทั ปัญจวฒันามาร์เก็ตต้ิง จาํกดั ไวใ้นบญัชี “ผลต่างจากการซ้ือ
สินทรัพยใ์นกลุ่มกิจการเดียวกนั” แสดงแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยถ์าวรราคาทุนจาํนวนรวม 
494.94 ลา้นบาท และ 350.83 ลา้นบาท ตามลาํดบัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาจนครบอายกุารใชง้านแลว้แต่ยงัใชง้านได้
อยู ่
 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีไดม้าขา้งตน้ บางส่วนไดจ้าํนองเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร
ในประเทศ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 19 และ 29 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทาํประกนัวินาศภยัเพื่อคุม้ครองให้แก่
สินทรัพยถ์าวรเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ยานพาหนะทั้งหมด อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้งอยูท่ี่กรุงเทพฯสมุทรสาครและ
ชลบุรี และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงานท่ีตั้งอยูก่รุงเทพฯ สมุทรสาคร ชลบุรี และเมืองเทียนจิน ประเทศ
จีน โดยผูรั้บผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินและบริษทัลีสซ่ิง ส่วนของการทาํ
ประกนัภยัในประเทศจีน ผูรั้บผลประโยชน์เป็นบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศจีน 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

15. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
   สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ประกอบดว้ย 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจากการ
นาํมาตรฐานการ

รายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 

มาถือปฏิบติั ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 

 ยอดตามบญัชี  
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ยอดตามบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน            
อาคาร -  12,038  12,038  -  -  12,038 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคาร -  -  -  (5,778)  -  (5,778) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ   -  12,038  12,038      6,260 

 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

 ผลกระทบจากการ
นาํมาตรฐานการ

รายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 

มาถือปฏิบติั ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 

 ยอดตามบญัชี  
ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ยอดตามบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ราคาทุน            
อาคาร -  103,081  103,081  -  -  103,081 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม            
อาคาร -  -  -  (27,518)  -  (27,518) 
ส่วนต่างจากการแปลงค่า            
    หน่วยงานในต่างประเทศ   -  -  83  -  83 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ   -  103,081  103,081      75,646 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

16. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,507  353  (540)  -  25,320 
(หกั) ตดัจาํหน่ายสะสม (17,153)  (1,661)   455  -  (18,359) 
ส่วนต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน          
 ในต่างประเทศ (129)  4  -  -  (125) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8,225        6,836 

  
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 22,204  3,303  -  -  25,507 
(หกั) ตดัจาํหน่ายสะสม (15,676)  (1,477)  -  -  (17,153) 
ส่วนต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน          
 ในต่างประเทศ (126)  (3)  -  -  (129) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,402        8,225 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 24,674  314  (463)  -  24,525 
(หกั) ตดัจาํหน่ายสะสม (16,770)  (1,578)  428  -  (17,920) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,904        6,605 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  จาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จาํนวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

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

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 1,661  1,477  1,578  1,407 
 
 

17.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2563  2562  2563  2562 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   23,278  16,645  21,984  16,528 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (7,347)  (9,945)  (7,347)  (9,289) 

สุทธิ  15,931  6,700  14,637  7,239 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

การเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปดงัน้ี 

 
 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีการคา้ 1,188  (1,177)  -  11 
 สินคา้คงเหลือ 2,987  17  -  3,004 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,470  369  -  2,839 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 7,823  2,575  393  10,791 

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

รวม (10,957)  1,012  -  (9,945) 
สุทธิ 3,511  2,796  393  6,700 

  พนับาท 
 งบการเงินรวม   
 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

 
 จากการนาํ 

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 

9 มาถือปฏิบติั 

 ณ 1 ม.ค. 63 
 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 63 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
ลูกหน้ีการคา้ 11  319  330  382  -  712 

      สินคา้คงเหลือ 3,004  -  3,004  823  -  3,827 
      อนุพนัธ์ทางการเงิน -  379  379  467  -  846 
      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,839  -  2,839  728  -  3,567 
      ประมาณการส่วนลด -  -  -  1,766  -  1,766 
     ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์

พนกังาน 
 

10,791 
  

- 
  

10,791 
  

1,769 
  

- 
 

12,560 
  รวม 16,645  698  17,343  5,935  -  23,278 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,945)  -  (9,945)  2,598  -  (7,347) 
  รวม (9,945)  -  (9,945)  2,598  -  (7,347) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินได ้
 รอการตดับญัชี - สุทธิ 6,700  698  7,398  8,533  -  15,931 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

  พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ   
 ยอดตามบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งงวด  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

 
 จากการนาํ  

มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 

9 มาถือปฏิบติั 

 ณ 1 ม.ค. 63 
 

 ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไร
ขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 63 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
ลูกหน้ีการคา้ 11  319  330  382  -  712 

      สินคา้คงเหลือ 3,004  -  3,004  592  -  3,596 
      อนุพนัธ์ทางการเงิน -  379  379  467  -  846 
      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,839  -  2,839  306  -  3,145 
      ประมาณการส่วนลด -  -  -  1,766  -  1,766 
     ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์

พนกังาน 
 

10,674 
  

- 
  

10,674 
  

1,245 
  

- 
  

11,919 
  รวม 16,528  698  17,226  4,758  -  21,984 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :            
       ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (9,289)  -  (9,289)  1,942  -  (7,347) 
  รวม (9,289)  -  (9,289)  1,942  -  (7,347) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินได ้
 รอการตดับญัชี - สุทธิ 7,239  

 
698 

  
7,937 

 
6,700 

  
- 

 
14,637 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีการคา้ 1,188  (1,177)  -  11 
 สินคา้คงเหลือ 2,987  17  -  3,004 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,470  369  -  2,839 
 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 7,645  2,538  491  10,674 

รวม 14,290  1,747  491  16,528 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,214)  925  -  (9,289) 

รวม (10,214)  925  -  (9,289) 

สุทธิ 4,076  2,672  491  7,239 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
18. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
เงินมดัจาํซ้ือทรัพยสิ์น 3,200  2,691  2,564  1,294 
แม่พิมพร์อตดัจ่าย - สุทธิจากดอ้ยค่า 63,315  41,043  64,170  38,267 
วสัดุรอตดัจ่ายระยะยาว 4,396  9,790  4,396  9,790 
ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย-ระยะยาว 10,700  9,289  10,700  9,289 
เงินมดัจาํสญัญาเช่า 3,088  16,280  1,045  1,199 
  รวม 84,699  79,093  82,875  59,839 

 
19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เงินเบิกเกินบญัชี 333  62,804  -  58,869 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 370,341  644,400  210,000  525,000 
เงินกูย้มืทรัสตรี์ซีท 79,541  157,473  79,541  157,473 

 รวม 450,215  864,677  289,541  741,342 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นกบั

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 7 แห่ง และกบัธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 2 แห่ง  
  เงินกูย้ืมกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั

และเคร่ืองจกัรของบริษทัตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํประกนัวินาศภยัทรัพยสิ์นดงักล่าว เพื่อใช้เป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมายเหตุ 14) 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

20. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 333,092  283,886  245,480  184,796 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  147,912  222,310 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 333,092  283,886  393,392  407,106 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น - บริษทัอ่ืน  15,028  15,987  14,883  15,060 

- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  43,049  - 

เงินมดัจาํรับค่าจา้งทาํแม่พิมพ ์ 895  50,711  895  50,711 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 110,490  88,373  100,847  73,452 

เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 9,811  9,098  5,433  4,279 

อ่ืนๆ 3,500  108  3,500  1,694 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 472,816  448,163  561,999  552,302 

 
21. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 1,733  1,367  1,435  1,245 

เจา้หน้ีกรมสรรพากร 2,887  3,582  729  2,228 

ภาษีขายยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 697  319  40  319 

รวม 5,317  5,268  2,204  3,792 
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22. เงินกูย้มืระยะยาว 

   เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 
  พนับาท 

  งบการเงินรวม  

 

วงเงิน 

 

 

ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 62 

 

เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  

ณ 31 ธ.ค. 63 

1. วงเงินกู ้ 41.00 ลา้นบาท*  6,190  -  (5,220)  970 

2. วงเงินกู ้ 48.00 ลา้นบาท  17,682  -  (3,789)  13,893 

  3. วงเงินกู ้200.00 ลา้นบาท  106,480  -  (40,080)  66,400 

  4. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  52,070  -  (7,980)  44,090 

  5. วงเงินกู ้ 225.00 ลา้นบาท  133,464  -  (22,884)  110,580 

  6. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  71,000  -  (18,000)  53,000 

  7. วงเงินกู ้ 94.40 ลา้นบาท  94,400  -  (7,900)  86,500 

  8. วงเงินกู ้ 5.60 ลา้นบาท  5,224  -  (564)  4,660 

  9. วงเงินกู ้ 32.00 ลา้นบาท  32,000  -  (3,600)  28,400 

10. วงเงินกู ้ 20.00 ลา้นบาท  -  20,000  -  20,000 

11. วงเงินกู ้ 50.00 ลา้นบาท  -  50,000  (2,380)  47,620 

12. วงเงินกู ้ 90.00 ลา้นบาท  -  90,000  -  90,000 

13. วงเงินกู ้ 100.00 ลา้นบาท  -  50,000  -  50,000 

14. วงเงินกู ้ 13.70 ลา้นบาท  10  -  (10)  - 

15. วงเงินกู ้   6.00 ลา้นหยวน  3,224  -  (1,519)  1,705 

16. วงเงินกู ้   2.00 ลา้นหยวน  409  -  (409)  - 

17. วงเงินกู ้   5.00 ลา้นหยวน  19,665  -  (4,505)  15,160 

18. วงเงินกู ้  5.00 ลา้นหยวน  -  8,417  -  8,417 

(หกั) ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี  (288)  (412)  208  (492) 

 รวม  541,530  218,005  (118,632)  640,903 

(หกั) ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (161,301)      (203,220) 

 สุทธิ  380,229      437,683 
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  พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 62 

 
เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 63 

1. วงเงินกู ้ 48.00 ลา้นบาท  17,682  -  (3,789)  13,893 
2. วงเงินกู ้200.00 ลา้นบาท  106,480  -  (40,080)  66,400 
3. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  52,070  -  (7,980)  44,090 
4. วงเงินกู ้ 225.00 ลา้นบาท  133,464  -  (22,884)  110,580 
5. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  71,000  -  (18,000)  53,000 
6. วงเงินกู ้ 94.40 ลา้นบาท  94,400  -  (7,900)  86,500 
7. วงเงินกู ้ 5.60 ลา้นบาท  5,224  -  (564)  4,660 
8. วงเงินกู ้ 32.00 ลา้นบาท  32,000  -  (3,600)  28,400 
9. วงเงินกู ้ 20.00 ลา้นบาท  -  20,000  -  20,000 
10. วงเงินกู ้ 50.00 ลา้นบาท  -  50,000  (2,380)  47,620 
11. วงเงินกู ้ 90.00 ลา้นบาท  -  90,000  -  90,000 
12. วงเงินกู ้ 100.00 ลา้นบาท  -  50,000  -  50,000 

(หกั) ตน้ทุนทางการเงินรอการตดับญัชี  (288)  (412)  208  (492) 
  รวม  512,032  209,588  (106,969)  614,651 
(หกั) ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (151,074)      (191,014) 
  สุทธิ  360,958      423,637 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศส่ีแห่ง และธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศหน่ึงแห่ง (วงเงิน 1,079.70 ลา้นบาท และ 18 ลา้นหยวน) ประกอบดว้ย 
วงเงินกู ้  จาํนวนงวด  งวดละ  เร่ิมชาํระงวดแรก  หมายเหตุ 

1 วงเงิน 41.00 ลา้นบาท 
   เบิกงวดแรก 10.80 ลา้นบาท 
   เบิกงวดท่ีสอง 30.20 ลา้นบาท 
   เบิกงวดท่ีสาม 26.20 ลา้นบาท 

  
70 งวด 
70 งวด 
60 งวด 

  
135,000.00 
504,000.00 
435,000.00 

  
30 เมษายน 2558 
31 มกราคม 2559 
30 เมษายน 2559 

  
 
 
บริษทัยอ่ยเป็นผูกู้ ้ (โอนยา้ยมา
จากวงเงิน 30.20 ลา้นบาท) 

2 วงเงิน 48.00 ลา้นบาท 
   เบิกงวดแรก 10.11 ลา้นบาท 
 
   เบิกงวดท่ีสอง 37.89 ลา้นบาท 

  
77 งวด 

 
60 งวด 

  
800,000.00 
168,500.00 
631,500.00 

  
30 พฤศจิกายน 2558 
31 มีนาคม 2559 
31 พฤษภาคม 2560 

  
ระหวา่งปี 2559 มีการ
เปล่ียนแปลงการชาํระเงินตน้ 

3 วงเงิน 200.00 ลา้นบาท  60 งวด  3,340,000.00  30 กนัยายน 2560   
4 วงเงิน 80.00 ลา้นบาท 

   เบิกงวดแรก 73.56 ลา้นบาท 
   เบิกงวดท่ีสอง 6.44 ลา้นบาท 

  
60 งวด 

  
1,330,000.00 

  
31 มีนาคม 2561 

  

5 วงเงิน 225.00 ลา้นบาท  60 งวด  3,814,000.00  31 มกราคม 2561   
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วงเงินกู ้  จาํนวนงวด  งวดละ  เร่ิมชาํระงวดแรก  หมายเหตุ 

6 วงเงิน 80.00 ลา้นบาท  9 งวด  9,000,000.00  31 ธนัวาคม 2562  (หกเดือนเท่ากบัหน่ึงงวด) 
7 วงเงินกู ้94.40 ลา้นบาท  60 งวด  1,580,000.00  31 มกราคม 2563   
8 วงเงินกู ้5.60 ลา้นบาท  60 งวด  94,000.00  30 กนัยายน 2562   
9 วงเงินกู ้32.00 ลา้นบาท  9 งวด  3,600,000.00  30 กนัยายน 2562  (หกเดือนเท่ากบัหน่ึงงวด) 
10 วงเงินกู ้20.00 ลา้นบาท  1 งวด  20,000,000.00  31 มีนาคม 2565  (ยีสิ่บส่ีเดือนเท่ากบัหน่ึงงวด) 
11 วงเงินกู ้50.00 ลา้นบาท  84 งวด  595,000.00  30 กนัยายน 2563   
12 วงเงินกู ้90.00 ลา้นบาท  54 งวด  1,670,000.00  31 มีนาคม 2564   
13 วงเงินกู ้100.00 ลา้นบาท  48 งวด  2,080,000.00  31 มกราคม 2564   
14 วงเงิน 13.70 ลา้นบาท 

เบิกงวดแรก 6.85 ลา้นบาท 
  เบิกงวดท่ีสอง 5.60 ลา้นบาท 

  
60 งวด 
60 งวด 

  
114,000.00 
114,000.00 

  
31 มกราคม 2558 
28 กุมภาพนัธ์ 2558 

 บริษทัยอ่ยในประเทศ 

15 วงเงิน 6.00 ลา้นหยวน 
    เบิกงวดแรก 3.44 ลา้นหยวน 

เบิกงวดท่ีสอง 1.20 ลา้นหยวน 

  
12 งวด 
13 งวด 

  
286,418.75 
92,307.69  

  
21 สิงหาคม 2559 
21 ธนัวาคม 2561 

 บริษทัยอ่ยต่างประเทศ 
(สามเดือนเท่ากบัหน่ึงงวด) 
 

16 วงเงิน 2.00 ลา้นหยวน 
เบิกงวดแรก 0.85 ลา้นหยวน 

  
9 งวด 

  
94,886.67 

  
10 มกราคม 2561 

  
บริษทัยอ่ยต่างประเทศ 

17 วงเงิน 5.00 ลา้นหยวน  13 งวด  350,595.47  21 มีนาคม 2563  บริษทัยอ่ยต่างประเทศ 
18 วงเงิน 5.00 ลา้นหยวน  13 งวด  143,123.07  31 ตุลาคม 2563  บริษทัยอ่ยต่างประเทศ 

 
เงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง

ของบริษทัและเคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยตลอดจนผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์น
ดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมายเหตุ 14) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย ตาม
ขอ้กาํหนดของธนาคารพาณิชย ์
 บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาท่ีสาํคญัโดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจาํปี
ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ดงัน้ี  

เง่ือนไขท่ีกาํหนด 
เง่ือนไข 

ตามสัญญา 
1. บริษทัจะดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio)  
 ไวใ้นอตัราส่วนไม่เกินกวา่ 

2.0 เท่า 

somrutai.t
Typewriter
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) | 157



- 67 - 

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

23. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสัญญาเช่าทรัพยสิ์นซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีตามวิธีสัญญาเช่าการเงิน 

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2563  2562  2563  2562 

ไม่เกิน 1 ปี  44,656  3,237  19,576  3,237 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  106,071  4,759  51,100  4,759 

     รวมจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย  150,727  7,996  70,676  7,996 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  (12,750)  (463)  (5,222)  (463) 

        ภาษีรอตดับญัชี  (3,983)  -  (3,983)  - 

     รวมจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีจะตอ้งจ่าย - สุทธิ  133,994  7,533  61,471  7,533 

หกั หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ

 ภายในหน่ึงปี 

  

(39,218) 

  

(2,919) 

  

(17,543) 

  

(2,919) 

     สุทธิ  94,776  4,614  43,928  4,614 

 
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและการเคล่ือนไหวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แสดง

ไดด้งัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 7,533  7,533 
ผลกระทบจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 103,081  12,038 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 110,614  19,571 
เพ่ิมข้ึน 51,586  51,586 
เพ่ิมข้ึนจากดอกเบ้ีย 4,791  331 
เงินจ่ายชาํระ (33,115)  (10,017) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในการแปลงค่าหน่วยงานในตา่งประเทศ 118  - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 133,994  61,471 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี (39,218)  (17,543) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 94,776  43,928 
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ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 27,519  -  5,778  - 

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 4,791  -  332  - 

รวม 32,310  -  6,110  - 

 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่าระยะยาวอาคารโรงงานและคลงัสินคา้

และยานพาหนะ จาํนวนรวม 21 สัญญา  
  
24. ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์
พนกังาน ดงัน้ี 

   งบแสดงฐานะการเงิน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์ยกมา  

ตน้งวด 62,494  53,731  58,452  50,360 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  (4,560)  -  (5,442) 
ตน้ทุนการบริการในอดีตและดอกเบ้ีย        
     - การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
     หลงัออกจากงาน 

 
-  11,473  

 
-  10,608 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 8,450  7,420  7,849  6,698 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหวา่งงวด (2,132)  (5,570)  (941)  (3,772) 
ประมาณการหน้ีสินของโครงการผลประโยชน์          

ยกไปปลายงวด 
 

68,812 
  

62,494 
  

65,360 
  

58,452 
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  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบ้ีย -  11,473  -  10,608 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนขาย 3,629  3,127  3,156  2,632 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  1,084  987  1,032  835 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 2,511  2,205  2,511  2,205 
 7,224  6,319  6,699  5,672 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,226  1,101  1,150  1,026 
รวม 8,450  7,420  7,849  6,698 

 
  ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
        2563        2562        2563        2562 
อตัราคิดลด 1.71%, 1.75%, 1.55%  1.71%, 1.75%, 1.55%       1.55%       1.55% 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน   3%    3%           3%           3% 
อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายเดือน    5 - 18%     5 - 18%  10 - 46%  10 - 46% 
อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายวนั    7 - 85%     7 - 85%  10 - 85%  10 - 85% 
อตัราการทุพพลภาพ 5% ของตาราง  5% ของตาราง  5% ของตาราง  5% ของตาราง 
 อตัรามรณะปี 2561  อตัรามรณะปี 2561  อตัรามรณะปี 2561  อตัรามรณะปี 2561 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสาํคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2563  2562 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (2,556)  2,831  (2,465)  2,725 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 3,764  (3,462)  2,951  (2,720) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (2,784)  1,557  (2,683)  1,455 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ(พนับาท) 

 2563  2562 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (2,301)  2,544  (2,230)  2,460 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 3,431  (3,163)  2,673  (2,468) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (2,509)  1,408  (2,427)  1,305 

 
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแล้ว เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนด

อตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สาํหรับลูกจา้งซ่ึงทาํงานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิไดรั้บ
ค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย
พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดสามสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัรับรู้ตน้ทุนบริการ
ในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 

ในระหวา่งปี 2562 อตัราดอกเบ้ียระยะยาวปรับลดลงอยา่งมาก ส่งผลต่ออตัราคิดลดท่ีนกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัตั้งสมมติฐานไวจ้ากอตัราร้อยละ 1.55 เป็น 1.01 บริษทัและบริษทัย่อยไดพ้ิจารณาบนัทึกภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนเงิน 2.81 ลา้นบาท (บริษทั จาํนวนเงิน 2.34 ลา้นบาท) และ
รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยจาํนวนเดียวกนั 

 
25. สาํรองตามกฎหมาย 

  ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุน
สํารอง (“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํปีหลังจากหักขาดทุนสะสม  
(ถา้มี) จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

 
26.  การจดัสรรกาํไรสะสม 

บริษทัใหญ่ 
ปี 2563 
 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2563 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัราหุน้ละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน
ทั้งส้ินไม่เกิน 40,185,596.15 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกาํไรสะสมของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
ซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2563 
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ปี 2562 

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2562 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินจาํนวน
ทั้งส้ินไม่เกิน 45,926,395.60 บาท จากกาํไรสะสม ของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท และจากกาํไรสุทธิจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัอตัราภาษีร้อยละ 20 ของกาํไรสุทธิ ในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท และไดจ่้ายเงินปัน
ผลแลว้ในวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
  บริษทัยอ่ย 

ปี 2563 
  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั มิลล์แพค จาํกดั (บริษทัย่อย) เม่ือ

วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 ท่ีประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 2,700.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 32,400,000.00 บาท โดยไม่ตอ้งตั้งสํารอง
ตามกฎหมายเพิ่ม เน่ืองจากไดต้ั้งสํารองตามกฎหมายไวไ้ม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ โดย
จ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
ปี 2562 

  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ของบริษทั มิลล์แพค จาํกดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 ในอัตราหุ้นละ 2,950.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 35,400,000.00 บาท โดยไม่ต้องตั้งสํารองตาม
กฎหมายเพิ่ม เน่ืองจากได้ตั้ งสํารองตามกฎหมายไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2562 

  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2562 ของบริษทั มิลล์แพค จาํกดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2562 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 ในอัตราหุ้นละ 4,600.00 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม 55,200,000.00 บาท โดยไม่ต้องตั้ งสํารองตาม
กฎหมายเพิ่ม เน่ืองจากได้ตั้ งสํารองตามกฎหมายไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
กาํหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
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27. กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึน โดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง
และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึง  กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

   รายการค่าใชจ่้ายกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้ายกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 6,997  6,690  6,540  6,412 

 
28. วงเงินสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินเจ็ดแห่งหลายวงเงิน 
ดงัน้ี 

 วงเงิน  เพ่ิม (ลด)
วงเงิน 

 เบิกใช ้  หมดอาย ุ  ยงัไม่ไดใ้ช ้

เงินเบิกเกินบญัชี (ลา้นบาท) 85.80  -  (0.33)  -  85.47 
เงินกูย้มืระยะสั้น (ลา้นบาท) 989.00  -  (336.61)  -  652.39 
เงินกูย้มืระยะยาว (ลา้นบาท) 1,041.09  -  (991.09)  -  50.00 
หนงัสือคํ้าประกนั (ลา้นบาท) 327.00  -  (59.53)  -  267.47 
Forward contract (ลา้นบาท) 222.00  -  (12.09)  -  209.91 
Standby L/C (ลา้นบาท) 204.30  -  (182.30)  (11.42)  10.58 

 รวม (ลา้นบาท) 2,869.19  -  (1,581.95)  (11.42)  1,275.82 

Forward contract (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 12.00  -  -  -  12.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น (ลา้นหยวน) 32.00  -  (25.42)  -  6.58 
เงินกูย้มืระยะยาว (ลา้นหยวน) 12.00  -  (7.90)  (0.80)  3.30 

 
 วงเงินดงักล่าวคํ้ าประกนัโดยจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทั (ดูหมายเหตุข้อ 14) 
ตลอดจนยกผลประโยชน์จากการทาํประกนัภยัทรัพยสิ์นใหแ้ก่สถาบนัการเงินแห่งนั้น 
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29. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
  29.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั:        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 5,092  2,128            -            - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (8,533)  (2,796)  (6,700)  (2,672) 
 รวม (3,441)  (668)  (6,700)  (2,672) 

 
  29.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้
    สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 
กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี 111,606  62,661  116,995  84,108 
อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ 22,321  12,532  23,399  16,822 
รายการกระทบยอด        
 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถนาํมาหกัใน        
  การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        
    กาํไรทางภาษี 5,507  3,249  5,480  2,915 
 ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรท่ีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ        
  กาํไรทางภาษี        
  - รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ -  -  (6,478)  (18,115) 
  - กาํไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (11,947)  (26,841)  (6,173)  (8,932) 
  - ค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมในทางภาษี (1,240)  (1,388)  (1,240)  (1,388) 
    ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อนแต่นาํมาลด

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 
 

(21,667) 
  

- 
  

(21,340) 
  

- 
 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,423  12,977  -  6,256 
 อ่ืนๆ (1,838)  (1,197)  (348)  (230) 
รวมรายการกระทบยอด (25,762)  (13,200)  (30,099)  (19,494) 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (3,441)  (668)  (6,700)  (2,672) 
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  29.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้

   สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จาํนวนภาษี  
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 111,606    62,661   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 22,321  20.00  12,532  20.00 
รายการกระทบยอด (25,762)  (23.08)  (13,200)  (21.07) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (3,441)  (3.08)  (668)  (1.07) 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 

 จาํนวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จาํนวนภาษี  
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี 116,995    84,108   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 23,399  20.00  16,822  20.00 
รายการกระทบยอด (30,099)  (25.73)  (19,494)  (23.18) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (6,700)  (5.73)  (2,672)  (3.18) 

 
30. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย
รายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562  2563  2562 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป        

 และงานระหวา่งทาํ (107)  18,417  (8,916)  29,777 

ซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 136,877  128,808  494,972  569,249 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,180,317  1,368,728  786,268  943,620 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 444,589  526,996  375,062  471,909 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย 227,270  189,918  164,415  158,578 
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31. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 
กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีดว้ยจาํนวนหุ้นสามญั

ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกและเรียกชาํระแล้วในระหว่างปีหลงัจากได้ปรับจาํนวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้น
ผลกระทบของการจ่ายหุน้ปันผล และกาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานของปีก่อนไดถู้กคาํนวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือน
วา่การจ่ายหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั                 (พนับาท) 115,047  63,329  123,695  86,780 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั             (พนัหุ้น) 574,080  574,080  574,080  574,080 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน                                   (บาทต่อหุ้น) 0.20  0.11  0.22  0.15  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2563  2562  2563  2562 
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีท่ีเป็นของ         
 ผูถื้อหุ้นสามญั                 (พนับาท) 131,614  45,414  123,799  92,865 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั             (พนัหุ้น) 574,080  574,080  574,080  574,080 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน                                   (บาทต่อหุ้น) 0.23  0.08  0.22  0.16 

 
32. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัได้นาํเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานดาํเนินงานเป็นรูปแบบหลักในการ
รายงาน ส่วนงานดาํเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิน
ภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อาํนาจการตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
กาํหนดส่วนงาน 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการดาํเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน
หรือท่ีสามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

ขอ้มูลตามส่วนงาน ใช้สําหรับการประเมินผลการดาํเนินงานและจดัสรรทรัพยากรสําหรับผูบ้ริหาร 
กลุ่มบริษทัประเมินความสามารถในการดาํเนินงานตามอตัรากาํไรขั้นตน้  
ส่วนงานท่ีรายงาน 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีสาํคญัดงัน้ี 
ส่วนงานท่ี 1 โรงงาน-สาขาสมุทรสาคร 
ส่วนงานท่ี 2 โรงงาน-สาขาชลบุรี 
ส่วนงานท่ี 3 โรงงาน-สาขากรุงเทพ 
ส่วนงานท่ี 4 โรงงาน-สาขาเทียนจิน (ประเทศจีน) 
ส่วนงานท่ี 5  โรงงาน-สาขาเจียงซู (ประเทศจีน) 
ส่วนงานท่ี 6  ส่วนงานธุรกิจซ้ือมา-ขายไป 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 
34. การดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายในประเทศ ซ่ึงแยกส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและ
ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 2563  2562 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการลงทุน 
(หมายเหตุ 33) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 

การลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการลงทุน 

(หมายเหตุ 33) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 

การลงทุน 

 รวม 

รายได ้            
 รายไดจ้ากการขาย 303,193  2,471,212  2,774,405  439,217  2,513,851  2,953,068 
 รายไดจ้ากงานโครงการ -  19,618  19,618  -  187,417  187,417 
 รายไดอ่ื้น 325  25,482  25,807  1,013  14,026  15,039 
 รวมรายได ้ 303,518  2,516,312  2,819,830  440,230  2,715,294  3,155,524 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563  2562 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการลงทุน 
(หมายเหตุ 33) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 

การลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการลงทุน 

(หมายเหตุ 33) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 

การลงทุน 

 รวม 

รายได ้            
 รายไดจ้ากการขาย 303,193  2,159,074  2,462,267  439,217  2,279,543  2,718,760 
 รายไดจ้ากงานโครงการ -  19,618  19,618  -  187,417  187,417 
 รายไดเ้งินปันผล -  32,392  32,392  -  90,577  90,577 
 รายไดอ่ื้น 325  30,904  31,229  934  14,803  15,737 
 รวมรายได ้ 303,518  2,241,988  2,545,506  440,151  2,572,340  3,012,491 

 
35. เคร่ืองมือทางการเงิน 
  เคร่ืองมือทางการเงินหมายถึงสัญญาใดๆท่ีทาํให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกนั 
 สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (วนัท่ีถือปฏิบติัคร้ังแรก) ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมิน
โมเดลธุรกิจท่ีใช้จดัการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน และจดัประเภทรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินมียอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
มูลค่ายติุธรรม 

- สญัญาอนุพนัธ์  ราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  67,988  67,988 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  666,457  666,457 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระงานโครงการ -  35,939  35,939 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  32,499  32,499 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  84,699  84,699 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน -  450,215 

 
450,215 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  472,816  472,816 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  5,317  5,317 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  640,903  640,903 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  133,994  133,994 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 178  -  178 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 4,052  -  4,052 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  15  15 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
มูลค่ายติุธรรม 

- สญัญาอนุพนัธ์  ราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

รวม 
สินทรัพยท์างการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  33,370  33,370 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  550,962  550,962 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกชาํระงานโครงการ -  35,939  35,939 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  14,620  14,620 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  82,875  82,875 

หน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนั

การเงิน -  289,541 
 

289,541 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  561,999  561,999 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  2,204  2,204 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  -  614,651  614,651 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า  -  61,471  61,471 
หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 178  -  178 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,052  -  4,052 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  15  15 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 การบริหารความเส่ียง 
บริษทัและบริษทัย่อยบริหารความเส่ียงทางการเงินท่ีอาจเกิดข้ึนในสินทรัพย์ทางการเงินและ

หน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบการจดัการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทัว่ไป ฝ่าย
บริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อยอยา่งต่อเน่ืองเพื่อให้
มัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

  ความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสาระสําคญัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

         สัญญาอนุพนัธ์ 
      รายการสัญญาอนุพนัธ์ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน    
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ - เพือ่คา้ (178)  (178) 
หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน    
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและอตัราดอกเบ้ีย - เพ่ือคา้ (4,052)  (4,052) 
       รวมหน้ีสินสญัญาอนุพนัธ์ (4,230)  (4,230) 

 
 สัญญาอนุพนัธ์มีไวเ้พื่อจุดประสงคใ์นการป้องกนัความเส่ียง ไม่ใช่เพื่อการลงทุนเพื่อหวงัผลกาํไร 
อย่างไรก็ตาม หากสัญญาอนุพนัธ์ใดไม่เขา้เง่ือนไขการป้องกนัความเส่ียง สัญญาอนุพนัธ์นั้นจะถูกจดั
ประเภทเป็น “เพื่อคา้” ในการบนัทึกบญัชี และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน และสัญญา
อนุพนัธ์นั้นจะแสดงรายการไวเ้ป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินหมุนเวยีน เน่ืองจากจะครบกาํหนดภายใน 12 เดือน
หลงัรอบระยะเวลาบญัชี 

รายละเอียดของตราสารอนุพนัธ์เพื่อบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 จาํนวนเงิน  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  ครบกาํหนดสญัญา 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 396,700 เหรียญสหรัฐฯ  29.93-31.04 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ  พฤษภาคม-มิถุนายน 2564 
 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 จาํนวนเงิน  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา  ครบกาํหนดสญัญา 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้        

เหรียญสหรัฐฯต่อบาท 1,467,120 เหรียญสหรัฐฯ  29.91 - 30.43 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ  มีนาคม - เมษายน 2563 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

 สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  และ 2562 เฉพาะบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนั

การเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของภาระหน้ีสินทางการเงินระยะยาว สกุลเงินบาท จาํนวน 
2 สัญญา และ 1 สัญญา เป็นจาํนวนเงินรวม 290 ลา้นบาท และ 200 ลา้นบาท ตามลาํดบัโดยคู่สัญญามี
ขอ้ตกลงจะจ่ายชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้ระหวา่งกนัตามเง่ือนไขและขอ้กาํหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

 
  ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ (Credit risk) 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีนโยบายในการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงัโดยพิจารณาจากความสามารถในการชาํระหน้ีท่ีดี โดยจาํนวนท่ีอาจ
ตอ้งสูญเสียสูงสุดจากการให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน 
 

 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย ความเส่ียงของบริษทัและ
บริษทัย่อยเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเน่ืองจาก
หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 

 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity risk) 
 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไม่สามารถขายสินทรัพย์ทาง
การเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องดงัปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยหากบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินชาํระ
ค่าสินคา้จากลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้นักนักบัการจ่ายชาํระหน้ีทางการคา้ 
 สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากธนาคารและลูกหน้ี
การคา้ซ่ึงมีสภาพคล่องและเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็วแสดงในมูลค่ายติุธรรม 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีสาํคญัท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
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  (หน่วย : หน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน 

  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

เหรียญสหรัฐฯ  251,563  518,999  254,365  524,166  251,563  799,762  254,365  524,166 

ยโูร  -  -  37,556  15,999  -  -  37,556  15,999 

เยน  -  -  1,486,747  2,789,600  -  -  1,486,747  2,789,600 

หยวน  27  -  693,324  2,854,910  27  -  693,324  2,854,910 
 

  บาท 

สกุลเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

  2563  2562 

เหรียญสหรัฐฯ  30.2068  30.1540 

ยโูร  37.2578  33.7311 

เยน  0.2945  0.2759 

หยวน  4.6927  4.3147 

 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรมหมายถึงจาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากราคาตลาดท่ีกาํหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการ
ประมาณมูลค่า ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งัน้ี 

 ข้อมูลระดับท่ี 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ี
สามารถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมา
จากราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

 ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้
จากตลาด (ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได)้ 
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36. การบริหารจดัการทุน 
วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทั คือ การจดัให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ี

เหมาะสมและการดาํรงไว ้ซ่ึงความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
 
37. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 
2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดตามบญัชี  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 864,677  (414,462)  -  -  450,215 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 541,530  99,374  -  -  640,904 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7,533  17,684  108,659  118  133,994 

 รวม 1,413,740  (297,404)  108,659  118  1,225,113 

 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดตามบญัชี  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

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

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

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

 รวม 1,183,789  226,948  3,003  -  1,413,740 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดตามบญัชี  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 741,342  (451,801)  -  -  289,541 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 512,032  102,619  -  -  614,651 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 7,533  40,782  13,156  -  61,471 

 รวม 1,260,907  (308,400)  13,156  -  965,663 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดตามบญัชี  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

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

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

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

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

 
38. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหนา้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 
  38.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัและบริษทัย่อยได้เขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินและ
อาคารสําหรับใช้เป็นโรงงานผลิตและโกดงัเก็บสินคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย     
3 - 6 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย

ในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563  2562  2563  2562 

จ่ายชาํระ        
ภายใน 1 ปี 31,306  28,109  6,000  6,000 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 61,692  83,166  500  8,000 
มากกวา่ 5 ปี -  9,190  -  - 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ําหรับสัญญา
เช่าและหน้ีสินตามสัญญาเช่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานดว้ย
มูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยูคิ่ดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24 

 
38.2 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นาคารในประเทศสองแห่งออกหนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าใน

โรงงานเป็นจาํนวน 15.53 ลา้นบาท 
38.3 บริษทัได้ให้ธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือหลักกับบริษทัออกหนังสือคํ้ าประกันสัญญาซ้ือขายของ

บริษทักบับริษทัคู่สัญญาเป็นจาํนวนเงิน 44.00 ลา้นบาท 
38.4 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพนัท่ีตกลงไวเ้พื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์จาํนวนเงิน 5.22      

ลา้นบาท 
 

39. การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้ง

ข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยรวม สถานการณ์ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย การรับรู้และการ
วดัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของ
สถานการณ์ดงักล่าว และทาํการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการ
หน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  

 
40. การอนุมติังบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2564 

somrutai.t
Typewriter
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ประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร  เลขานุการบริษทั และหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

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

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 71 ปี  
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A. 

- ปรญิญาโท  Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A. 
- ปรญิญาตร ีสาขาเคมเีทคนิค (เกยีรตนิิยม) คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่44 
- ประกาศนียบตัรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุน่ 14 ส านักงานขา้ราชการพลเรอืน 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ที ่20/2013  
- หลกัสตูร Director Certification  Program (DCP) รุน่ที ่70/2006   

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

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

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

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

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

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 15 กรกฎาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  9 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 

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

กรรมการ /รองประธานกรรมการ 

อำย ุ 81 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสวา่งวทิยา 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2554 – ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553 – ปัจจบุนั กรรมการ: บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2546 – ปัจจบุนั กรรมการ: บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

3.   นำงมำลี  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 

อำย ุ 77 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านแพว้วทิยา 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
   

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หุน้สามญัจ านวน 69,241,747หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

ขายหุน้/โอนหุน้สามญัจ านวน 19,000,000 หุน้ 
หุน้สามญัจ านวน 72,725,566หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.67 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำเข้ำร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั 
 

9/9  ครัง้ 
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กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 

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

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

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

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

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หุน้สามญัจ านวน  72,725,566 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 12.67 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั                        
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

ขายหุน้/โอนหุน้สามญัจ านวน  29,000,000 หุน้ 
หุน้สามญัจ านวน  69,241,747 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 12.06 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นภรรยานายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดานายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดานายสาธติ เหมมณฑารพ 
- เป็นมารดาดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
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4.   นำยวิวรรธน์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรหิาร 

อำย ุ 55 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สถาบนัพลาสตกิ 
- Packaging Trend for New Normal จบัตามองเทรนดบ์รรจภุณัฑห์ลงั COVID-19 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- การปฏริปูธรุกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่น 2 ปี 2562 
วทิยาลยัปกป้องราชอาณาจกัร 
- วปอ. รุน่ 62 
สถาบนั RISE (Regional Corporate Innovation Accelerator) 
- Corporate Innovation Summit 2019 
สมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) 
- TMA Discovery Day 2018  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- IOD Director Briefing รุน่ 1/2018  
- หลกัสตูร Financial Statements for Director (FSD) รุน่ 33/2017 
- หลกัสตูร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่32/2003 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- หลกัสตูรการปฏริปูธรุกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม" Brain รุน่ที ่2 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 24/2017 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability  

 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2558–ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  

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

 - ปี 2563–ปัจจบุนั 
- ปี 2561–ปัจจบุนั 

กรรมการ : บรษิทั ตน้กลา้ฟ้าใส ฟู้ดแคร ์เซน็เตอร ์จ ากดั 
กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 

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

 ปี 2557-2558 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554– ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554–2557 กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  

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

(ชื่อเดมิ บรษิทั ปัญจวฒันามารเ์กต็ติง้ จ ากดั) 
 - ปี 2548– ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 
 - ปี 2547 – 2554 กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 –  2554 กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 8 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

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

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไมม่ ี

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 30 พฤศจกิายน 2530 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 33 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 

หุน้สามญัจ านวน 55,868,660 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 9.73  

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

ขาย/โอนหุน้สามญัจ านวน 16,000,000 หุน้  
หุน้สามญัจ านวน 6,050,000 คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 1.05 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2/2  ครัง้ 
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5.  นำยสำธิต  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 
รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด 

อำย ุ 53 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 
  สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิาร ระดบัสงู (วบส.) รุน่ที ่5 - คณะรฐัประศาสนศาสตร ์  
ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- หลกัสตูรผูน้ าการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital CEO) รุ่นที ่1 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่29/2017 
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุน่ที ่11/2011 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่121/2011 
- หลกัสตูร Purposefully Designing a winning culture 
- หลกัสตูร Laws vs Business Practice – An Insider’s view 

 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557–ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด  
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

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

 

กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 9 ตุลาคม 2535 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 28 ปี  
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6.  ดร.พิรฬุห ์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  

อำย ุ 47  ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla 

- ปรญิญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla 
- ปรญิญาตร ีวศิวอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

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

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

สถาบนัพระปกเกล้า 
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่11/2013  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-  หลกัสตูรธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุน่ที ่5  

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

 - ปี 2561–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2561–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 

กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หุน้สามญัจ านวน 32,661,428 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 5.69 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั                           - ไมม่ ี- 
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

- ไมม่ ี– 
 
 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 
 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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ประวัติ กำรท ำงำน 
(ต่อ) 

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

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

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

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

 - ปี 2547-2551 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ   
: วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

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

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หุน้สามญัจ านวน 49,688,640หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 8.66  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

ซือ้/รบัโอนหุน้สามญั 14,000,000 หุน้ 
- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2563 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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7.   นำงสำวจรญัญำ  แสงสุขดี 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 56 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

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

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
-  หลกัสตูร Financial Statements for Director รุน่ที ่33/2017 
-  หลกัสตูร Board Matters  & Trends รุน่ที ่3/2017 
-  หลกัสตูร Audit Committee Forum รุน่ที ่1/2016 
- หลกัสตูร Family Business Governance for Sustainability รุน่ที ่2/2015 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที ่14/2015  
- หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide  รุน่ที ่16/2015  
- หลกัสตูร Monitor the system of Internal Control and Risk  รุน่ที ่7/2009  
- หลกัสตูร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที ่9/2009  
- หลกัสตูร Monitor the Internal Audit Function รุน่ที ่6/2009  
- หลกัสตูร Monitor Fraud Risk Management รุน่ที ่1/2009  
- หลกัสตูร  Director Certification Program รุน่ที ่96/2007  
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ที ่27/2009  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่62/2007 
อื่นๆ  
-  ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารในอนาคต SIY Practicum ลขิสทิธิข์อง Google (Mindfulness-Based 
Emotional Intelligence) 
- ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารในอนาคต FA (Facilitation Skills for Coaches) 
- ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารในอนาคต Group & Team Coaching 
- Herat Skills to The Hero's Jurney 
- ผูไ้กล่เกลีย่ขอ้พพิาท ตาม พ.ร.บ. ผูไ้กล่เกลีย่ พ.ศ. 2562 รุน่ 2 
- วทิยากรต้นแบบสนัตภิาพ รุ่น 6 
 

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

 - ปี 2554 – ปัจจบุนั 
- ปี 2540– ปัจจบุนั 

บรษิทั แฮปป้ี เมมโมรี ่จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั แทก็ซ์สเปเชยีลลสิท ์จ ากดั 

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

: บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  

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

1. บรษิทั แทก็ซส์เปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
2. บรษิทั แฮปป้ี เมมโมรี ่จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไมม่ ี- 

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
 
 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

- ไมม่ ี– 
 
 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

-ไมม่-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำร
ใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ 

-ไมม่-ี 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั                                                 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ                  5/5  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                   2/2  ครัง้ 

 
8. รศ.ดร.เอกชยั  นิตยำเกษตรวฒัน์ 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 57 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก สาขาการเงนิ  สถาบนัการศกึษา  University of Mississippi, 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิการเงนิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ี สาขาวทิยาศาสตร(์เคมวีศิวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

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

ประวติักำรท ำงำน 
- ปี 2554 -ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  :  
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
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- ปี 2554–ปัจจบุนั 

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

 
- ปี 2553–ปัจจบุนั 

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

 - ปี 2551–ปัจจบุนั 
- ปี 2552–2562 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 - ปี 2549–2562 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ : 
บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2550 – 2553 คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 - ปี 2547 – 2549 รองคณบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 3 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
- บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 

  กิจกำรท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน    - ไมม่ ี- 

 
9.   นำยณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 52 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Dallas, Irving, Texas  

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หุน้สามญัจ านวน 156,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.03  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร -ไมม่-ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ -ไมม่-ี 
ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 5/5  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่70/2006 

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

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

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

 - ปี 2556–2562 กรรมการ : บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 - ปี 2547–ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั นูนา จ ากดั 
 - ปี 2548–2552 กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2545–2548 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ส านักคณะกรรมการ  

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

 

• ประวติัผูบ้ริหาร และ เลขานุการบริษทั 
 

1.  นำงพริม  ชยัวฒัน์ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 
อำย ุ 45 ปี 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร -ไมม่-ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ -ไมม่-ี 
ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2562 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 5/5  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
 
 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
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กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 
 
 
 
 
 

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

บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจ ากดั 
- มาตรฐานรายงานการเงนิ TFRS 15 

กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
-  กจิกรรม Coaching เชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 

สถาบนัเทคโนโลยแีละการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
-  Smart Factory for Industry 4.0 

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

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
-  CIA Review Part lll 
-  ความทา้ทายของผูต้รวจสอบกบัเทคโนโลย ีAI และ Block chain 
-  เล่าข่าวทุจรติและผดิมาตรฐานบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุน่ที ่1/62 
-  Data Analytics for Internal Auditor รุน่ที ่2/62 
-  หลกัสตูร Data Analytics for Internal Auditor รุน่ที ่2/62  
-  หลกัสตูรเรื่องเล่าข่าวทุจรติและผดิมาตรฐานบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่1/62  
-  หลกัสตูรความทา้ทายของผูต้รวจสอบกบัเทคโนโลย ีAI และ Blockchain 
-  หลกัสตูรมาตรฐานรายงานทางการเงนิ TFRS 15  
-  หลกัสตูรนกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่104) 
-  หลกัสตูรนกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่105) 
-  หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
-  หลกัสตูร TFRS 2561 รุน่ที ่2/61 (หลกัสตูรยอ่ย 702) 
-  หลกัสตูรกรอบแนวทางการควบคมุภายใน J-SOX 
-  หลกัสตูรเทคนิคการสรา้งระบบงานทีด่ ี(หลกัสตูรที่ 3) 
-  หลกัสตูรเทคนิคการสรา้งระบบงานทีด่ ี(หลกัสตูรที่ 4) 
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร Consolidated Financial Management 
- หลกัสตูร การป้องกนัการทุจรติในองคก์ร รุ่นที ่5  
- หลกัสตูร Consolidated Financial Management  
- หลกัสตูร Beyond Treasury Management  
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อื่นๆ 
- Big Data & Cloud Computing 2020 Theme : The Big Data & Cloud Game Changer - 
Practical   Experiences 
- Training Scheduling      
- Alpha Coaching Program 
- กจิกรรม Coaching เชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 
- การใชง้าน Excel 2010 ระดบักลาง 
- Smart Factory for Industry 4.0  
- CFO Innovation Forum (CFO Innovation) 
- หลกัสตูร การจดัท างบการเงนิรวม และการจดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์                                       
(กรณีศกึษาการจดัท างบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2558 
-  หลกัสตูร การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายควบรวมกจิการ ศูนยส์ง่เสรมิพฒันาความรู้
ตลาดทุน  
-  หลกัสตูร การเตรยีมความพรอ้มในการออกหุน้กู ้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
-  Management Communication Sasin Business English 
-  Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability โดย
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
-  Draft Transfer Pricing Law PWC 

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

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

 - ปี 2551 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 - ปี 2549 – 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2546 – 2549 หวัหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงนิ  

:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate 
 - ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน 

รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
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2. นำยเสกสรรค ์สินบนัลอืกลุ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
อำย ุ 47 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ีเทคโนโลยพีลาสตกิ  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี  

บรษิทั อนิเตอรฟิ์นสแ์อดไวเซอรี ่จ ากดั 
- Business Continuity Plan 
บรษิทั อพัเพอร ์แฮนดส์ โซลูชัน่ส ์จ ากดั        
- Alpha Coaching Program 

อื่นๆ 
- Big Data & Cloud Computing 2020 Theme : The Big Data & Cloud Game Changer - 
Practical   Experiences 
- Training Scheduling      
- Alpha Coaching Program 
 
 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2559 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

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

 - ปี 2539 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานวจิยั และพฒันา: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ 
จ ากดั 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน 

รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 
 
 
 
 
 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
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• ประวติัผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
1. นำงสำวจิตตรำภำ  ศิริสมัพนัธ์ 
ต ำแหน่งในบริษทั ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
อำย ุ 37 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ (ภาคภาษาองักฤษ) คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
-  CIA Review Part lll 
บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิ
- TFRS9 เครื่องมอืทางการเงนิ (หลกัการน าไปใช ้และตวัอยา่งประกอบความเขา้ใจ) 
บรษิทั อพัเพอร ์แฮนดส์ โซลูชัน่ส ์จ ากดั        
- Alpha Coaching Program  
อื่นๆ  
- แผน Business Continuity Plan : BC 
- UiPath สรา้งหุน่ยนตช์่วยงานประจ า  

ประวติักำรท ำงำน ปี 2563 – ปัจจบุนั 
 
ปี 2559 – 2563 

ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ บรษิทัปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
(มหาชน) 
ผูจ้ดัการบญัชอีาวโุส บรษิทัปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2557 – 2559 Business Planning Analyst manager  
บรษิทั อลัคอน แลบอราทอรสี ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

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

 ปี 2555 – 2556 ผูจ้ดัการบญัช ี 
บรษิทั เคเอสเค ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2554 – 2555 Audit Manager  
บรษิทั ไพรซ์วอเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอบเีอเอส จ ากดั 

 ปี 2548 – 2554 Assistance Auditor 
บรษิทั ไพรซ์วอเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอบเีอเอส จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - ไมม่ ี- 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

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

อำย ุ 32 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- การทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ 
- วธิกีารประเมนิความเสีย่ง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
Entis Management 
- Successful Leaderships and Supervisory Skills Technique 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
- Compliance and Compliance Audit 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- กลไกส าคญัในการก ากบัดแูลและการสรา้งคุณคา่เพิม่ทางธรุกจิ 
- การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
- หลกัการบรหิารกจิการที่ด ี
อื่นๆ 
- การควบคมุภายในดว้ยการประเมนิตนเอง (CSA) 
- ความทา้ทายของผูต้รวจสอบภายในต่อการสรา้งมลูคา่เพิม่ในภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั 
- การปรบัระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 เขา้สูเ่วอรช์ัน่ 2008 และการจดัท าเอกสาร QM,QP และ 
บรหิารองคก์ร 

- การบรหิารหน้างานดว้ย 3 G และ 5 Why 
- การป้องกนัการทุจรจิในองคก์ร 
- หลกัสตูร“ Enterprise Risk Management for Improvement and Better Performance ” 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2558–ปัจจบุนั หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 – 2558 เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 – 2557 เจา้หน้าที ่Qsys Auditor : บรษิทั มาลนีโกลด ์โปรดกัส์ 
 - ปี 2554 – 2556 เจา้หน้าทีว่ศิวกรรม : บรษิทั อนิเดก็ซ ์อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากดั 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 - ไมม่ ี- 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2563 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
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