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เรียน ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในปี 2564 เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระ
รอกใหม่ท่ีเริม่ รุนแรงขึน้ ตัง้ แต่ ช่วงไตรมาส 2 ที่มีการประกาศล๊อกดาวน์ทวประเทศท
ั่
าให้ธุรกิจ การท่องเที่ยวและการอุปโภค
บริโภคหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นและบรรจุภณ
ั ฑ์ สนิ ค้า
อุปโภคบริโภคลดลง นอกจากนี้ยงั มีวกิ ฤติการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ทเ่ี ริม่ ส่งสัญญาณมาตัง้ แต่ปลายปี 2563 ก่อนจะ
หนักขึ้น ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ทาให้ยอดสังผลิ
่ ตรถยนต์บางรุ่นต้องชะลอตัวลงส่งผลต่ อยอดขายกลุ่ม อุตสาหกรรม
ชิน้ ส่วนยานยนต์ อย่างไรก็ดี บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้ถอื โอกาสจากวิกฤตต่างๆทีเ่ กิดขึน้ เร่งแผนบริหาร
ต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยมุ่งเน้นการใช้ระบบออโตเมชันและหุ
่
่นยนต์ในการผลิต การใช้ระบบดิจติ ลั ในการ
สื่อสารข้อมูลจากสายการผลิตสู่ผบู้ ริหาร ทาให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็ นอย่างดี และจัดให้มมี าตรการป้ องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงงาน และสถานประกอบการทาให้ไม่มกี ารหยุดชะงักของการผลิต โดยทัง้ หมดนี้เกิดจากความ
ร่วมมือร่วมใจกันทัง้ ส่วนของฝ่ ายบริหารและพนักงานเพื่อบริหารต้นทุนการผลิตผ่านโครงการต่างๆ ทัง้ สาขาทีป่ ระเทศไทยและ
สาขาทีป่ ระเทศจีน ดังนัน้ ในช่วงครึง่ ปี หลังทีย่ อดขายฟื้ นตัวขึน้ ในทุกอุตสาหกรรมจากสถานการณ์โควิดทีเ่ ริม่ ผ่อนคลาย ในขณะที่
แผนบริหารต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตได้แล้วเสร็จไปในหลายส่วน เหล่านี้สง่ ผลให้ผลการดาเนินงานในครึง่ ปี หลัง
เริม่ ดีขน้ึ โดยมีอตั รากาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรสุทธิท่สี งู ขึน้ กว่าปี ก่อน ทาให้ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้กลับมา
แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพดีกว่าปี ทผ่ี ่านมา
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สาหรับปี 2565 จากการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ ไทยเริม่ ฟื้ นตัวจากการคลายล๊อกดาวน์ อัตราของผูไ้ ด้รบั วัคซีน
คืบหน้าไปอย่างมาก รวมถึงมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐ จะส่งผลบวกต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การลงทุนภาคเอกชน
มีแนวโน้มฟื้ นตัวต่อเนื่องจากความเชื่อมันผู
่ ้บริโภคและเศรษฐกิจภาพรวมมีการปรับตัว ดังนัน้ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565
คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหารมีความเชื่อมันอย่
่ างมากในการรักษาระดับ
ความสามารถทากาไรจากการฟื้ นตัวของยอดขายทีก่ ลับเข้าสูป่ กติ และโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่างๆ
บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตัง้ ใจจริงที่จะผลักดันให้บริษทั ก้าวต่อไปด้วยความมันคงอย่
่
าง
ต่อเนื่อง มีความมุ่งมันที
่ ่จะพัฒนากระบวนการผลิต รักษาความสามารถในการแข่งขัน ให้ความสาคัญกับการวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการขยายฐานรายได้เพื่อเพิม่ อัตราการเติบโตของกลุ่มกิจการ โดยบริษัทตระหนักถึงกระแสเทคโนโลยีและ
แนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภค ได้แก่ รถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า (EV) ทีจ่ ะมาทดแทนการใช้น้ามันเครื่อง เทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์ การรณรงค์เรื่องบรรจุภณ
ั ฑ์รกั ษ์โลก พลาสติก รีไซเคิล รวมถึง กระแสเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และ
สุขภาพ เป็ นต้น บริษทั จึงได้ดาเนินการกาหนดแผนการศึกษาในหลายมิตเิ พื่อเพิม่ โอกาสทางธุรกิจและกาหนดแผนการลงทุนให้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการพิจารณาถึงการบริหารความเสีย่ งเพื่อให้แผนกลยุทธ์บรรลุตามเป้ าหมาย โดยใช้หลักความ
ระมัดระวัง การศึกษาผลตอบแทน วิเคราะห์ถงึ องค์ประกอบความเสีย่ งอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน ในส่วนของช่องทางการจัดหา
เงินทุน บริษทั มีการรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั สถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
หลังจากผ่านวิกฤตต่างๆมา ทาให้คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ ริหารพร้อมด้วยพนักงานของบริษทั ทุกท่าน เกิด
การเรียนรูแ้ ละพัฒนาทัง้ กระบวนการทางาน ไม่เพียงแต่ระบบงาน การปรับปรุงสิง่ แวดล้อมการทางานยังรวมถึงการเติบโตทาง
ความคิด พวกเรามีความภาคภูมิใจในการทางาน พร้อมที่จะมุ่งมันและร่
่
วมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ตลอดจนการดารงซึ่ง
ปรัชญาดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิง่ แวดล้อม มุ่งมันในการพั
่
ฒนาองค์กรอย่างยังยื
่ น คณะกรรมการ
บริษทั ขอขอบพระคุณท่านผูถ้ อื หุน้ คู่คา้ ลูกค้า พนั กงาน ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย รวมถึงสถาบันการเงิน ทีส่ นับสนุ นการดาเนินงาน
ของบริษทั ด้วยดีมาตลอด และขอให้เชื่อมันว่
่ าบริษทั จะสานต่อความมุ่งมันและทุ
่
่มเทในการดาเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม
โปร่งใส ยึดมันในหลั
่
กจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยังยื
่ น เพื่อ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
และเป็ นองค์กรทีเ่ จริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
.

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

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้มกี าร
ประชุมรวมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ ซึง่ มีสาระสาคัญในการปฏิบตั งิ านได้
ดังต่อไปนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้เหมาะสม และ
สอดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และ
อุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(จีดีพี) ในปี ท่ีผ่ า นมาขยายตัว ติด ลบ 6.1% รวมถึง ยัง มี
วิกฤติการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ทาให้เกิดการหด
ตัว ของยอดขาย ซึ่ ง กระทบต่ อ การด าเนิ น งานและการ
ควบคุมต้นทุนบนภาวะความผันผวนของยอดขาย อย่างไร
ก็ดคี ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้คานึงถึง ความเสีย่ ง
ดังกล่าวและมีการประชุมเพื่อติดตาม และจัดทาแผนบริหาร
ความเสีย่ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทม่ี กี ารเปลีย่ นแปลง
ไป จากปั จจัย แวดล้อมภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุ ม ได้
รวมถึงกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ นโยบายการลงทุน และ
การจัด หาทุ น เพื่อ เพิ่ม ความเข้ม แข็งทางการเงิน รวมถึง
พิจารณาความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารและการเตรียมรับมือกับ
ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิจ จากสถานการณ์ โ ควิด ใน
ป ระ เท ศ ไท ย ที่ มี ค ว า ม รุ น แ รง ใน ช่ ว ง ไ ต รม า ส 3
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 6 คน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ 3 คน ทาหน้าทีก่ ากับ
ดู แ ลแ ละสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร บ ริ ห ารค วาม เสี่ ย งที่ มี
ประสิทธิภาพทัวทั
่ ง้ องค์กร พร้อมมุ่งเน้นปลูกฝั งวัฒนธรรม
องค์กรในเรื่องการบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง

2. พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นแผนบริหารความเสีย่ ง (Mitigation
Plan) สาหรับรายการความเสี่ยงที่มีผลต่ อแผนธุรกิจ ปี 2564
และมีการติดตามความคืบหน้าและทบทวนอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
บริห ารจัด การความเสี่ย งให้อ ยู่ในระดับ ที่ย อมรับ ได้ โดยให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการความเสีย่ งทีส่ าคัญขององค์กร
และในแต่ละสายงานและกลุ่มธุรกิจของบริษทั
3. พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นแผนบริหารความเสีย่ งทางการเงิน
และสภาพคล่ อ ง โดยมีก ารติ ด ตามอย่ า งใกล้ชิด โดยเฉพาะ
ความสัม พัน ธ์ข องรายได้แ ละรายจ่ายและพิจ ารณาถึงแหล่ ง
เงินทุนสารอง รวมถึงพิจารณาโครงการลงทุนต่ างๆที่มคี วาม
เสีย่ งต่าและใช้เงินลงทุนทีไ่ ม่สงู
4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารความเสีย่ งประจาปี 2564 แก่คณะทางานบริหารความ
เสี่ย ง และผู้ บ ริห าร เพื่ อ น าไปด าเนิ น การและพัฒ นาระบบ
บริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ
5. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ พิจารณา และประเมินความ
เสีย่ งของแผนฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์โควิดในหลายๆมิติ
ทัง้ นี้ ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง มี ค วามมุ่ ง มัน่ ที่ จ ะ
กาหนดและบริหารจัดการความเสีย่ งไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรง
กับ แผนการด าเนิ น งานของบริษั ท เพื่ อ ให้ บ ริษั ท ได้ บ รรลุ
เป้ าหมายขององค์กร รวมถึงการดารงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื
หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษัท
ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้ว ย
กรรมการจานวน 3 ท่าน ซึ่งเป็ น ผู้ท รงคุ ณวุฒิในด้าน
ต่ า งๆ โดยมี จ านวนกรรมการอิ ส ระ 2 ใน 3 หรื อ
มากกว่ า กึ่ง หนึ่ ง และมี ก รรมการอิส ระเป็ นประธาน
กรรมการ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ขี องบริษทั
คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่ า ตอบแทน ได้
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความรอบคอบ
โปร่ ง ใส และเป็ น ธรรม ตลอดจนมีก ารปรับ ปรุ ง แนว
ทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
และนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยมี ก าร
ตระหนักถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นและผู้มสี ่วนได้
เสีย อาทิ การกาหนดแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้ ริหาร การพิจารณาคัดเลือกรายชื่อ
ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกเป็ นกรรมการ
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และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
ได้ พิ จารณ าถึ ง คุ ณ สม บั ติ ค วาม รู้ ค วาม สาม ารถ
ประสบการณ์ รวมถึ ง ความหลากหลายในหลายสาขา
วิชาชีพ เพื่อกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการทีต่ ้องการสรร
หา เพื่ อ ให้ ไ ด้ คุ ณ สมบั ติ ท่ี เหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์และ
พันธกิจของบริษทั โดยมีกระบวนการทีโ่ ปร่งใส โดยได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่า
เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการได้
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้มกี ารประชุมทัง้ สิน้ 1 ครัง้ ซึง่ ได้พจิ ารณาใน
ส่วนของการทบทวนนโยบาย กฏบัตรคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน การประเมินผลกรรมการทัง้
คณะและรายคณะย่อย การประเมินผลประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร และพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยพิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละ
ความรับ ผิ ด ชอบ ผลการด าเนิ น งานเปรีย บเที ย บกั บ
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจ
ที่ มี ก ารขยายตั ว และมี ค วาม ซั บ ซ้ อ นม ากขึ้ น และ
เปรีย บเทีย บค่ าตอบแทนของบริษัท จดทะเบีย นในกลุ่ ม
ธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน
รวมไปถึ ง การพิ จ ารณาหลัก สู ต รการพั ฒ นากรรมการ
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้
รวมถึงทบทวนการกาหนดทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ขององค์ประกอบคณะกรรมการ เพื่อให้มคี วามทันสมัยและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน
1. โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษทั
น

นโยบายและปรัชญาการบริ หารจัดการ

วิสยั ทัศน์ องค์กร (Vision)
“บริษัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) เป็ นหนึ่ งในผู้ผลิต รายใหญ่ ท่ีสุ ดใน
อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติกที่มฐี านการผลิตในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความสาเร็จไม่เพียง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ก้าวไกลสูร่ ะดับภูมภิ าค
ด้วยความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้าว่า สัมพันธภาพทางธุรกิจอันดีเยี่ยมระหว่างเรากับ
ลูกค้าและคู่คา้ ของเรา จะเป็ นต้นทางแห่งความสาเร็จที่จะทาให้เราเป็ นองค์กรที่ลูกค้ามอบ
ความไว้วางใจ ให้ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตของเรา เพือ่ รองรับความ
ต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า พร้อมปรับเปลีย่ นทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง”

พันธกิจ (Mission)
“เราพร้อมรุดหน้าสูก่ ารเติบโตทางธุรกิจอย่างไม่หยุดยัง้ ด้วยการแสวงหาทุกตลาดทีม่ ี
โอกาสและความเป็ นไปได้ โดยใช้ประสิทธิภาพการผลิตอันแข็งแกร่งของเรา เพื่อก้าวสู่ชยั
ชนะบนเวทีการแข่งขัน ด้วยรูปแบบการดาเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นเลิศ
ปณิธานของเรา คือ เราจะเป็ นหนึ่งในใจของลูกค้าในการสร้างคุณค่าด้วยคุณภาพการ
ผลิต และมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผูน้ าในทุกตลาดที่เราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ในกลุ่มลูกค้าทีเ่ ราสามารถประยุกต์รปู แบบการผลิตให้ตรงกับความ
ต้องการให้ได้”
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น

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ใน 5 ปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี้
ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2560

2561

2562

•
•
•
•

•
•
•
•
•

2563

•
•

2564

•

บริษทั ได้รบั รางวัล Ford Q1 Certification, Ford’s Commendation for Suppliers
บริษทั ได้รบั รางวัลอันดับ 3 จากกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) HINO
บริษทั ได้รบั การยกระดับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็ น ISO 9001:2015
บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ภายใต้ช่อื “บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2561 เพื่อ ประกอบธุรกิจ ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภ ัณ ฑ์ ส าหรับ บรรจุภ ัณ ฑ์น้ ามัน หล่ อ ลื่น สาหรับ ลูก ค้าใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 5,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และเรียกชาระแล้ว
3,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
บริษทั ได้รบั รางวัล ICL (Thailand) Co.,Ltd 9th Supplier Conference May 10,2019 Quality Prize
บริษทั ได้รบั รางวัล The 2nd THCC Safety Activity 2019 Certificate of Completion "Level B"
บริษทั ได้รบั รางวัล The 2nd Runner-Up (Group D) MCC- QCC Presentation Contest of 2019
บริษทั ได้รบั รางวัลการดาเนินการด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทาของคนพิการสู่ความยั ่งยืน
จากมูลนิธพิ ระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
บริษทั ได้ชาระทุนจดทะเบียน บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด เพิม่ เติม จานวน 1,000,000
ดอลล่าร์สหรัฐ
บริษ ัท มีการซื้อ ที่ดิน พร้อ มอาคารโรงงานจากบุ คคลที่เกี่ยวข้อ งกัน เพื่อ ให้บ ริษ ัท ย่อ ยเช่าใช้ด าเนิ น งาน
จานวน 60.34 ล้านบาท
บริษทั ได้ชาระทุนจดทะเบียน บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด เพิม่ เติม จานวน 300,000
ดอลล่าร์สหรัฐ
บริษ ั ท มี อ อกใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิท่ี จ ะซื้ อ หุ้ น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ข องบริษ ั ท ครัง้ ที่ 1 (PJW-W1) จ านวน
191,359,982 หน่ วย ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมโดยไม่คดิ มูลค่าในอัตราส่วน 3 หุน้ สามัญ ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
โดยมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันทีอ่ อก และมีอตั ราการใช้สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุน้

• บริษทั มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 287,040,000 บาท เป็ น 287,039,972.50 บาท โดยวิธกี ารตัด
หุน้ สามัญทีย่ งั ไม่ได้นาออกจาหน่าย จานวน 55 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
• บริษทั มีการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 287,039,972.50 บาท เป็ น 382,719,963.50 บาท โดยการ
ออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท
• บริษทั มีการจัดสรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จานวนไม่เกิน 191,359,982 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญของบริษทั ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1
• บริษทั ได้ชาระทุนจดทะเบียน บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด เพิม่ เติม จานวน 200,000
ดอลล่าร์สหรัฐ
• บริษ ัท มิลล์แพค จากัด บริษทั ย่อ ย ได้เปลี่ยนชื่อ เป็ น บริษ ัท พีเจ เมดิคอล จากัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
2564 และได้เพิ่มวัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษทั ในส่วนการประกอบกิจการผลิต เครื่องมือแพทย์
ผลิตภัณ ฑ์และเครื่องใช้ท างการแพทย์ เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และ
เคมีภณ
ั ฑ์
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น

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
• การประกอบธุรกิ จ
บริษทั เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภ ณ
ั ฑ์พ ลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ท่ีมี
คุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้า (Brand) เป็ นที่รจู้ กั ในแต่ละอุตสาหกรรมและ
ผูบ้ ริโภคโดยทั ่วไป การผลิตสินค้าของบริษทั จะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทได้แก่ การเป่ า (Blow Molding) และการ
ฉีด (Injection Molding) ได้แก่ บรรจุภ ณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติก
สาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทัง้ นี้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่บริษทั ผลิตมีหลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสนิ ค้า
ต่างๆได้แก่ น้ ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคบริโภค สารเคมีสาหรับใช้ในการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับ
รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ เป็ นต้ น โดยวัต ถุ ดิบ ส่ ว นใหญ่ ท่ี ใช้ ใ นการผลิต มาจากเม็ด พลาสติ ก ประเภทโพลีเ อทธิลี น
(Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลนี (Polypropylene)
ปั จจุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีโรงงานผลิตสินค้า 5 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี ขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ อ่ี าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี มืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี มืองเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทัง้ นี้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยู่
กับความต้องการของลูกค้าที่จะนาไปใช้งาน ซึง่ แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค-บริโภคและน้ ายาเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

• โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2562 – 2564
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ตามงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 เป็ นดังนี้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายละเอียด
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ
2,683.17
85.03
269.90
8.55
2,953.07
93.58
187.42
5.94
15.03
0.48
3,155.52
100.00
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ปี 2563
ล้านบาท
ร้อยละ
2,434.71
86.34
339.69
12.05
2,774.40
98.39
19.62
0.70
25.81
0.91
2,819.83
100.00

ปี 2564
ล้านบาท
2,665.61
391.52
3,057.12
10.33
19.34
3,086.80

ร้อยละ
86.36
12.68
99.04
0.33
0.63
100.00

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุม่ ผลิ ตภัณฑ์
ปี 2563

ปี 2562
รายละเอียด

ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลืน่
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภค
บริโภคและน้ายาเคมี
ชิน้ ส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื
รายได้รวม

ปี 2564

1,376.95
424.67
189.03

-14.34
18.65
-12.66

1,393.92
389.40
152.94

1.23
-8.31
-19.09

1,635.25
430.85
125.65

ร้อยละ
อัตรา
การ
เติ บโต
17.31
10.64
-17.84

962.42
2,953.07
187.41
15.04
3,155.52

22.10
-0.57
2,604.33
56.34
5.66

838.14
2,774.40
19.62
25.81
2,819.83

-12.91
-6.05
-89.53
71.61
-10.64

865.37
3,057.12
10.33
19.34
3,086.80

3.25
10.19
-47.35
-25.07
9.47

ล้านบาท

ร้อยละ
อัตราการ
เติบโต

ล้านบาท

ร้อยละ
อัตราการ
เติบโต

ล้านบาท

• ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยผลิตนัน้ แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของ
ลูกค้าได้ดงั นี้
ก) บรรจุภณ
ั ฑ์พ ลาสติ กส าหรับบรรจุน้ ามันหล่ อ ลื่ น บริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภ ณ
ั ฑ์
พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อ ใช้เป็ นบรรจุภ ัณฑ์พ ลาสติกสาหรับบรรจุ
น้ ามันหล่อลื่นได้ตามความต้องการของลูกค้า ตัง้ แต่ขนาดเล็กที่มขี นาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และ
ขนาดใหญ่ทม่ี ขี นาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร
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ข)

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสตสาหรับบรรจุ
นมและนมเปรีย้ วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนมเปรีย้ วที่ผลิตจะต้องสัมผัส
กับอาหารโดยตรง ดังนัน้ บริษทั จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
โดยบริษทั ได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการทางานออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็ นห้องระบบปิ ด (Clean Room)
และแยกเครื่อ งจักรที่ใช้ในการผลิตและพนักงานต่างๆที่เกี่ย วข้อ งในการผลิต ออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อ เป็ น การ
ป้ องกันการปนเปื้ อนของฝุ่ นละอองและแบคทีเรียและสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good
Manufacturing Practice) และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภ ัณ ฑ์ท่ีบ ริษ ัท
สามารถผลิตได้มขี นาดบรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร

ค)

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริ โภคและน้ ายาเคมี บริษทั เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค และบริโภค เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายาทาความสะอาด และน้ ายาเคมี ได้แก่
น้ ายาล้างห้องน้ าและสุขภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดพื้น น้ ายาล้างจาน ยากาจัดศัตรูพชื ยาฆ่าหญ้า บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับ
บรรจุน้ ายาปรับผ้านุ่ม บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุแป้ งทาตัว เป็ นต้น
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ง)

ชิ้นส่วนพลาสติ กสาหรับยานยนต์ บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริษทั ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิต
รถยนต์แ ละรถจัก รยานยนต์ (Product Maker) และ ผู้ผ ลิต และจัด หาอุ ป กรณ์ ข นั ้ ที่ 1 (1st Tier Supplier) โดยผู้ผ ลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ นส่วนประกอบในชิ้นส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ได้แก่ ถังบรรจุน้ าสาหรับทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้ าระบายความร้อนสาหรับหม้ อน้ า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝา
ครอบท้ายรถกระบะ (“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบเกียร์ เป็ นต้น

จ)

ชิ้นส่วนยานยนต์พ่นสี บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์พ่นสี ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ตราสินค้า ของค่าย
รถยนต์ต่างๆ รวมทัง้ ให้บริการฉีดขึน้ รูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กบั บริษทั ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ (Product
Maker) ซึ่งจะนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ นส่วนประกอบในชิน้ ส่วนของรถยนต์
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มีสาระสาคัญดังนี้

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

• สิ ทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไขที่ได้รบั การจากการส่งเสริ มการลงทุน

• กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษ ัท เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภ ณ
ั ฑ์พ ลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ท่ีมี
คุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของ
การให้บริการ โดยบริษทั ให้ความสาคัญ และใส่ใจในการผลิตตัง้ แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์ , การจัดหาวัตถุดบิ ,
การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรง
เวลา เพื่อให้ม ั ่นใจได้วา่ ชิน้ งานทีบ่ ริษทั ผลิตตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทัง้ นี้กลยุทธ์ทบ่ี ริษทั ใช้ในการแข่งขัน เป็ นดังนี้
(1) คุณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ บริษัท ให้ความส าคัญ ต่ อ การควบคุ ม คุณ ภาพของผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีบ ริษัท ผลิต เพื่อ ให้
ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษทั จะให้ความสาคัญตัง้ แต่การออกแบบ
รูปทรงของผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดบิ ที่มคี ุณสมบัตติ รงตามที่ลูกค้ากาหนด การกากับดูแลกระบวนการผลิตใน
แต่ละขัน้ ตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณ ฑ์ท่ผี ลิตเสร็จแล้ว โดยบริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขัน้ สุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท่ีบริษทั ผลิตและส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้ามีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีล่ ูกค้ากาหนด

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษทั ให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรง
ตามเวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่าเสมอและเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่นในการทางานของบริษทั

(3) ความมั ่นคงในการผลิต บริษทั สามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และ
ในปริมาณและเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความมั ่นใจให้กบั ลูกค้าว่าจะได้รบั มอบสินค้าในปริมาณและเวลาที่ทนั กับ
ความต้อ งการ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ท่ีบริษ ัท ผลิตจะต้อ งจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อ ให้สามารถนาไปใช้แบบ
ทันเวลาพอดี (Just-in-Time)

(4) ความสามารถในการเพิม่ หรือขยายกาลังการผลิต

บริษทั สามารถเพิม่ หรือขยายกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
รองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่เพิม่ ขึน้ หากมี
ความต้องการจากลูกค้า

(5) การพัฒ นากระบวนการผลิต เพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการบริห ารจัด การต้ น ทุ น บริษ ัท มุ่ ง มัน่ ที่ จ ะพัฒ นา
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการต้นทุ นอย่างต่อเนื่ อ ง เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและจูงใจ
ลูกค้า เนื่องจากโครงสร้างการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั และในอุตสาหกรรมมีลกั ษณะเป็ นแบบต้นทุนบวก
อัตรากาไร (Cost plus Pricing) ดังนัน้ การที่บริษทั สามารถบริหารจัดการให้ต้ นทุนลดลงจะทาให้ต้นทุนของลูกค้า
ลดลงด้วยเช่นกัน ซึง่ จะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
ทัง้ นี้บริษทั ได้พฒ
ั นาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษทั เพื่อ
เพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนโดยนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) เข้ามาใช้ตงั ้ แต่ปี 2543 ทา
ให้บริษทั สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต อันนามาซึง่ การรักษาความสามารถในการทากาไรของบริษทั
(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า
• ความสามารถในการปรับเพิม่ กาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณีลูกค้าอาจมี
ความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพิม่ ขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างกระทันหัน บริษทั ก็มคี วามสามารถที่จะ
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพื่อเพิม่ กาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอัน
สัน้
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• การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษทั มีนโยบายที่จะรักษาความสัม พันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว
โดยการจัด เตรีย มและรัก ษาก าลัง การผลิต สนั บ สนุ น งานของลู ก ค้ า รวมถึง ขยายก าลังการผลิต และเพิ่ม
กระบวนการใหม่ๆ เพื่อให้บริการครบวงจร
• การรักษาความลับของลูกค้า บริษทั ให้ความสาคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษทั จะควบคุมดูแล
ไม่ให้มกี ารนาข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ลี ูกค้าว่าจ้างบริษทั ผลิต หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็ น
ความลับการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อ มูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อ ความสามารถในการแข่งขันและการท าธุรกิจของ
บริษทั นามาเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตัว

• ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี ราสินค้าเป็ นทีร่ จู้ กั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ ริโภคทั ่วไปที่
ต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคบริโภคและสารเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

• ช่องทางการจัดจาหน่ าย
บริษทั มีการจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์ และให้บริการกับ ลูกค้าในประเทศทัง้ หมด โดยผ่านช่อ งทางการจัดจาหน่ ายหลาย
ช่องทางเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของบริษทั ดังนี้
- การจาหน่ ายผ่านทีมงานฝ่ ายการตลาด บริษทั ดาเนิ นการติดต่อ ลูกค้าโดยตรงผ่านทีม งานฝ่ ายการตลาดของ
บริษทั ที่ม ีป ระสบการณ์ ความรู้ และสามารถเข้าถึงความต้อ งการของลูก ค้าได้เป็ น อย่างดี โดยทีม งานฝ่ าย
การตลาดของบริษทั จะไปพบกับลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้าและทาให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครัง้ อาจมีการประสานงาน
ร่วมกันกับหลายๆ ฝ่ ายภายในบริษทั เช่น ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายวางแผน เป็ นต้น เพื่อร่วมกันจัดท าและนาเสนอ
ข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
- การจาหน่ ายโดยเข้าร่วมประมูลงาน เป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็ นวิธที ่ลี ูกค้าในกลุ่ม ชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ และกลุ่ม บรรจุภ ณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นใช้ในการคัดเลือก
ผูผ้ ลิต โดยมีทมี งานฝ่ ายการตลาดของบริษทั จะติดตามข่าวสารในการเปิ ดประมูลงานของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
เพื่อยื่นเสนอราคาแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น โดยลักษณะการประมูลจะเป็ นการประมูลเฉพาะผู้ผลิตที่เคยผลิต
ให้แก่เจ้าของสินค้าอยูใ่ นปั จจุบนั (การประมูลแบบปิ ด) เพื่อให้ได้รบั คัดเลือกและคาสั ่งซือ้ จากลูกค้า
- การจาหน่ ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อบริษทั โดยตรง ลูกค้าของบริษทั บางรายมีการติดต่อสั ่งซื้อผลิตภัณฑ์จาก
บริษทั โดยตรง เนื่องจากได้รบั คาแนะนาจากลูกค้าเดิมของบริษทั

• นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวก
อัต ราก าไร (Cost Plus Pricing) ทัง้ นี้ ในการกาหนดราคานัน้ มีท งั ้ แบบที่กาหนดร่ว มกัน ระหว่างบริษ ัท และลู กค้า โดยเจรจา
กาหนดราคาจาหน่ ายร่วมกันตัง้ แต่ก่อนเริม่ กระบวนการผลิต และแบบที่บริษทั ต้องเสนอราคาจาหน่ ายเพื่อแข่งขันกับผูผ้ ลิตราย
อื่น
เนื่ อ งจากต้น ทุ น ส่วนใหญ่ ของผลิต ภัณ ฑ์ของบริษ ัท มาจากราคาวัตถุ ดิบ คือ เม็ด พลาสติกโพลีเอทธิลีน และเม็ด
พลาสติกโพลีโพรพีลนี ซึ่งบริษทั จะสั ่งซื้อวัตถุดบิ ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่อ งจากวัตถุดบิ ดังกล่าวเป็ นสินค้า
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ที่ม ีลกั ษณะเป็ น Commodity ราคาของวัต ถุ ดิบ ดังกล่าวจึงถู ก กาหนดโดยอุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของวัต ถุ ดิบ แต่ ล ะประเภทใน
ตลาดโลก ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาซึ่งอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ ราคาจาหน่ ายของผลิตภัณฑ์ของบริษทั จึงมี
การกาหนดให้สามารถปรับราคาได้สาหรับลูกค้าที่มเี งื่อนไขกาหนดไว้ให้ปรับราคาได้ โดยจะมีการกาหนดไว้ให้สามารถปรับ
ราคาจาหน่ายได้ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
แม้วา่ จะมีลูกค้าบางประเภททีไ่ ม่มเี งื่อนไขการปรับราคากาหนดไว้กต็ าม แต่บริษทั ก็สามารถเจรจาปรับราคาจาหน่ าย
ได้ตามราคาวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

• การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
o การผลิ ตและการใช้กาลังการผลิ ต
ปั จจุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีโรงงาน 5 แห่ง โดยมีสถานที่ตงั ้ ในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 แห่ง คือ เมืองเทียนจิน และเมืองเจียงซู
o วัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักที่ใช้ในการผลิตของบริษทั ส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติก และสติกเกอร์และชิงค์
ฟิ ลม์ โดยลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดลักษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการให้กบั บริษทั ดังนี้
1. เม็ดพลาสติก ประเภทต่างๆทีบ่ ริษทั ใช้ได้แก่
ก) โพลีเอททีลนี (Polyethylene, PE)
เป็ นพลาสติ ก ที่ ม ี ค วามอ่ อ นตัว ยื ด หยุ่ น ได้ ดี แบ่ ง เป็ น LDPE (Low Density) และ HDPE (High
Density) บรรจุภ ณ
ั ฑ์พ ลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ ได้แก่ บรรจุภ ณ
ั ฑ์พ ลาสติกสาหรับ
บรรจุน้ ามันหล่อลื่น, บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว, บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับ
บรรจุสนิ ค้าอุปโภคและบริโภค
ข) โพลีโพรพีลนี (Polypropylene, PP)
เป็ นพลาสติกที่มคี วามเหนียว และยืดหยุ่นได้ดกี ว่าโพลีเอททีลนี ทนทานต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
ผลิตภัณ ฑ์ท่ีผ ลิตจากพลาสติกประเภทนี้ ได้แก่ บรรจุภ ัณ ฑ์พลาสติก สาหรับบรรจุนม และชิ้น ส่วน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
2. สีผสมพลาสติก
ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกนัน้ ต้องมีสผี สมพลาสติกเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญร่วมกับเม็ด
พลาสติกด้วย โดยต้องนาวัตถุดบิ ทัง้ สองมาผสมกันตามสัดส่วน เพื่อให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพและสีท่ี
ต้องการ
3. สติกเกอร์และชิงค์ฟิลม์
ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกนัน้ ลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดรูปแบบ ราคา และผูผ้ ลิตสติกเกอร์และชิงค์ ฟิ ล์ ม
โดยให้บริษทั เป็ นผูต้ ดิ ต่อเรียกเข้ามาเพื่อนามาผลิต เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติกและสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์ม
เกือบทัง้ หมดบริษทั ซือ้ จากผูผ้ ลิตในประเทศ มีเพียงเม็ดพลาสติกและสติกเกอร์บางประเภทซึง่ เป็ นส่วนน้อย
ที่ต้องสั ่งซื้อจากต่างประเทศ เนื่ องจากราคาของเม็ดพลาสติกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาของน้ ามัน
รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยูต่ ลอดเวลา บริษทั ตระหนักถึงปั จจัยดังกล่าวเป็ น
อย่างดี ผู้บริหารของบริษทั จึงคอยติดตามสถานการณ์ ราคาและปริม าณความต้องการเม็ดพลาสติกของ
ตลาดโลกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ วางแผนการจัดซื้อ ให้ส อดคล้อ งกับ แผนการผลิต ของบริษ ัท ทัง้ ปริม าณที่
ต้องการและในระยะเวลาทีก่ าหนด
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• ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษทั ไม่มมี ลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามใน การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะมีเศษพลาสติกส่วนเกินที่ตดั ออกจากชิ้นงานที่ผลิตสาเร็จซึ่งโดยส่วนใหญ่กจ็ ะสามารถนาไปรีไซเคิล
เพื่อใช้ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุดบิ ในการกระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนของสูตรการผลิตที่บริษทั ได้กาหนด สาหรับ
ถุงพลาสติกและกล่องกระดาษสาหรับใช้บรรจุสนิ ค้า ซึ่งสามารถนามาใช้หมุนเวียนได้หลายครัง้ จนกว่าจะชารุดและไม่สามารถ
นามาใช้ได้อกี นัน้ บริษทั ก็จะจาหน่ายถุงพลาสติกและกล่องกระดาษดังกล่าวทีช่ ารุดให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป
แม้ว่าบริษทั มีโรงงานของบริษทั 2 โรงงานที่ไม่ได้ตงั ้ ในนิคมอุตสาหกรรม แต่กต็ ้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานทีต่ งั ้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ในจังหวัดชลบุรี ก็ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
ข้อกาหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการผลิตของบริษทั ก็อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐานเกีย่ วกับการจัดการและการปฏิบตั กิ ารด้านสิง่ แวดล้อม
จึงเป็ นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้ องกันสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิตของบริษทั

• สภาพการแข่งขันและแนวโน้ มสภาวะอุตสาหกรรม
1

ในปี 2564 เศรษฐกิจไทยส่งสัญญาณการเริม่ ฟื้ นตัว จากดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดพี )ี ในปี ท่ผี ่านมาที่มี
การขยายตัว 1.6% ดีขน้ึ จากปี 2563 ที่มกี ารหดตัวติดลบ 6.3% ส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์กย็ งั ได้รบั ผลกระจาก
ชิปเซมิคอนดักเตอร์ขาดแคลนทั ่วโลก ส่งผลทาให้เกิดการชะลอตัวของภาคการผลิตและการจาหน่าย อย่างไรก็ดกี ระแสนิยมของ
ยานยนต์พลังงานไฟฟ้ าที่ได้รบั ความสนใจทัง้ จากภาครัฐและภาคเอกชนในไทยรวมถีง มาตรการการผ่อนคลายล็อกดาวท์ช่วง
ไตรมาส4 ทาให้การบริโภคทีก่ ลับมา ส่งผลให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ จากปี ทแ่ี ล้ว
2

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2564 ปริมาณการผลิตขยายมตัวมากขึน้ เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเป็ นการขยายตัวของตลาด
ในประเทศและตลาดส่งออกเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวท์ในไทยและในต่างประเทศรวมทัง้ การกระตุ้นจากภาครัฐ
ในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้ าส่งผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ในประเทศขยายตัวมากขึน้ จากปี ทแ่ี ล้ว
2

ปริมาณการผลิ ตและจาหน่ ายรถยนต์
(หน่วย :แสนคัน)
2558
การผลิต
19.12
(%YOY)
1.71
จาหน่ ายรถยนต์รวม
8.00
(%YOY)
-9.29
จาหน่ ายรถยนต์นั ่ง
3.05
(%YOY)
-17.39
ปริมาณการส่งออก
12.04
(%YOY)
6.81

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

2560
19.89
2.28
8.72
13.38
3.49
24.60
11.40
-4.11

2561
21.65
8.15
10.42
19.50
4.17
19.48
11.41
0.09

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

2563
14.00
-38.48
7.00
-30.53
2.94
-28.64
7.00
-33.59

2564
16.86
20.43
7.60
8.57
2.31
-21.43
9.60
37.14

อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นในปี 2564 มีอตั ราการหดตัว ตามภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกิจ สาหรับปั จจัย
ความเสี่ยงต่ อ เรื่อ งของรถยนต์พ ลังงานไฟฟ้ าที่ม ีผลต่ อ อุตสาหกรรมบรรจุภ ัณ ฑ์น้ ามัน หล่อ ลื่น ฝ่ ายบริหารมองว่าขึ้นอยู่ก ับ
เทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรีไ่ ฟฟ้ าในรถยนต์และการสนับสนุ นโครงการรถไฟฟ้ าจากภาครัฐอย่างเป็ นรูปธรรม อย่างไรก็ดี มอง
ว่าในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานจะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี และมองว่าในการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์จะมุ่งเน้ นไปที่กลุ่มไฮบริด ซึ่งยังคงเครื่องยนต์สนั ดาปภายในที่จะยังเป็ นส่วนประกอบหนึ่งของรถยนต์ในอนาคตใน
รูปแบบการขับเคลื่อนแบบผสมระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ า และเครื่องยนต์ ดังนั น้ รถยนต์ประเภทเครื่องยนต์สนั ดาปภายในยังคงเป็ น
ทางเลือกหลักทางหนึ่งอยู่ อย่างไรก็ดบี ริษทั มีการวางแผนรองรับอย่างรอบคอบในทุกมิตใิ นการขยายการลงทุนหรือศึกษาความ
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เป็ นไปได้ของโครงการต่างๆเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต รวมไปถึงการขยายตลาดและเพิม่ ฐานลูกค้าในส่วนของกลุ่ มบรรจุ
ภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นทัง้ ในและต่างประเทศซึง่ จะทาให้ยอดขายของกลุ่มน้ ามันหล่อลื่นจะยังคงเป็ นรายได้หลักทางหนึ่งของกิจการ
สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรี้ยวและกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้า
อุปโภคบริโภคและเคมีการเกษตร มีอ ตั ราการเติบโตที่ลดลงเนื่ อ งจากสถานการณ์ แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งมีผลต่อ
ยอดขายค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงกลุ่ม โรงแรมและร้านอาหารลดลง อย่างไรก็ดี สถานการณ์ ดงั กล่าวเริ่ม คลี่คลายจาก
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐทีอ่ อกโครงการต่างๆ รวมไปถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดอยู่ในวงจากัดในบางพืน้ ที่
จึงทาให้ยอดขายในกลุ่มนี้เริม่ ส่งสัญญาณฟื้ นตัวในครึง่ ปี หลัง
1จากรายงานคาดการณ์ภ าวะเศรษฐกิจไทยในปี

2565 ได้คาดไว้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะขยายตัว
ร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสาคัญประกอบด้วย (1) การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกอย่างต่อเนื่อง (2)
แรงขับเคลื่อนจากการใช้จา่ ยภาครัฐ และ(3) การขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ ทัง้ นี้คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้า
ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวร้อยละ 4.9 การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 4.2
ตามลาดับ อัตราเงินเฟ้ อทั ่วไปเฉลีย่ อยูใ่ นช่วงร้อยละ 0.9 – 1.9 และบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.0 ของ GDP
2ในส่วนของยอดผลิตรถในปี

2565 มีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณ 1.8 ล้านคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.78 เมื่อเทียบกับปี
2564 โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อการจาหน่ ายในประเทศประมาณ ร้อยละ 44.45 และเป็ นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ
55.56
อย่างไรก็ดี สาหรับ แนวโน้ ม เศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อ เนื่ อง
เนื่ อ งจากภาพรวมของสถานการณ์ การติดเชื้อ ไวรัสโควิด -19 ของแรงงานในสถานประกอบการเริ่ม ปรับตัวดีข้นึ ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นได้จากดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมปี ท่ผี ่านมาที่ขยายตัวร้อยละ 2.20 รวมถึงการกระจายวัคซีนที่ดขี น้ึ
ในกลุ่ม โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด -19 ของภาครัฐ ในส่วนของการส่งออก
สินค้าปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวมากขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากแนวโน้มการขยายตัวของภาคการผลิตทั ่วโลก และการ
จ้างงานที่เพิม่ สูงขึน้ ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ในสหภาพยุโรป ส่งผลให้ภาคบริการฟื้ นตัวและผลักดันให้
เศรษฐกิจยุโรปเติบโตเร็วขึน้ ซึ่งเป็ นหนึ่งในแรงเกื้อหนุ นสาคัญให้กบั ภาคการส่งออกสินค้าของไทย ด้านการใช้จ่ายของเอกชน
คาดว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนจะเติบโตไปในทิศทางเดียวกับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโดยมีแรงหนุ นจากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 และมาตราการสนับสนุ นการใช้จ่ายจากภาครัฐ อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นที่มคี วามไม่
แน่ นอนและอาจส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ได้แก่ บรรยากาศการเมืองภายในประเทศ ภาคเศรษฐกิจที่ยงั มีขอ้ จากัดใน
การฟื้ นตัว โดยเฉพาะภาคการท่ องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งการฟื้ นตัวยังมีขอ้ จากัดจากมาตรการควบคุ มการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น

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

1
2

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ภาพรวมการประกอบธุรกิ จของกลุ่มบริ ษทั ย่อย

บริษทั

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

ผลิ ตภัณฑ์

(ร้อยละ)

1.

บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด

2.
3.

บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

4.

บริษทั พีเจดับเบิล้ ยู ออโต้อวี ี จากัด
(ชื่อเดิม : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด)

5.

บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด

99.98

99.97
100.00
99.99

100.00

บรรจุภ ณ
ั ฑ์พ ลาสติก เพื่อ การอุป โภคบริโภค เครื่อ งมือ
แพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และ
เคมีภณ
ั ฑ์
จัดหาและจาหน่ายฝาขวดน้ ามันหล่อลื่น
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
บริก ารทดสอบทางวิท ยาศาสตร์ สอบเทีย บมาตรฐาน
การทดสอบและวิเคราะห์ก ารปฏิบ ัติก ารทางกายภาพ
และเคมี รับจ้างผลิตชิน้ งานพลาสติกและแม่พมิ พ์ รวมถึง
บริก ารงานพ่ น สี รับ จ้า งผลิต ชิ้น งานพลาสติก ที่ใ ช้ ใ น
อุตสาหกรรมอื่นๆ
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ในการดาเนินธุรกิจหลักของบริษทั มิได้มคี วามสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจอื่นของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่อย่าง
มีนัยสาคัญแต่อย่างใด มีความสัมพันธ์กนั แต่เพียงครัง้ คราวที่เป็ นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภ ณ
ั ฑ์พลาสติก เป็ น
ราคาตลาดทัว่ ไป และมีเงื่อ นไขทางการค้า ปกติ เช่ น เดีย วกับ ลูก ค้าทั ่วไป โดยบริษ ัท ใช้โครงสร้างราคาขาย-ต้น ทุ น -ก าไร
เช่นเดียวกับที่บริษทั ผลิตและขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ค่าเช่าที่ดนิ เป็ นราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้า
ปกติ ค่า ที ่ป รึก ษากับ ผู ถ้ อื หุ น้ และกรรมการเป็ น อัต ราที ่อ ยู ่ใ นระเบีย บการว่า จ้า งพนัก งานตามนโยบายของบริษ ทั ซึ่ง
รายละเอียดได้กล่าวไว้ในหัวข้อการจัดการและการกากับดูแลกิจการเรื่องรายการระหว่างกัน
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
บริษทั ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530
และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 382,719,963.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 765,439,927 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 574,079,945 หุ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
โครงสร้างการถือหุน้ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565
จานวน (หุ้น)

ร้อยละ

กลุ่มเหมมณฑารพ1/
1.

นางมาลี

เหมมณฑารพ

67,200,525

11.71%

2.

นายวิวรรธน์

เหมมณฑารพ

55,868,660

9.73%

3.

ดร.พิรฬุ ห์

เหมมณฑารพ

54,930,387

9.57%

4.

นายชวาล

เหมมณฑารพ

47,673,345

8.30%

5.

นายคงศักดิ ์

เหมมณฑารพ

36,800,000

6.41%

6.

นายสาธิต

เหมมณฑารพ

32,661,428

5.69%

7.

นายกฤษดา

เหมมณฑารพ

20,420,700

3.56%

8.

นางจิตราวดี

เหมมณฑารพ

6,050,000

1.05%

321,605,045

56.02%

19,867,800

3.46%

6,004,500

1.05%

25,862,300

4.51%

226,612,600
574,079,945

39.47%
100.00%

รวม
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 อันดับ
1.

นายสุนทร

ศรีปรัชญาอนันต์

2.

นายประวิทย์

ถาวรชัยสิทธิ ์
รวม

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม

1/ กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั โดยกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
ชือ่ -นามสกุล

ตาแหน่ง

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
• กรรมการ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางมาลี เหมมณฑารพ

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
• ผูบ้ ริหารระดับสูง
1. นางพริม ชัยวัฒน์

2. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

3. นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล
4. นางสาวณิชาลักษณ์ เหมือนเผือก

ประธานกรรมการ /
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ /
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ / รอง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ /
กรรมการอิสระ
ประธาน
กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานบัญชีและการเงิน /
เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานการปฏิบตั กิ าร

จานวนหุน้ ที่
สัดส่วน
ถือ
การถือหุน้
ณ วันที่
(%)
31 ธ.ค.2563
574,079,945

จานวนหุน้ ที่
เปลีย่ นแปลง

จานวนหุน้ ทีถ่ อื
ณ วันที่
31 ธ.ค.2564

สัดส่วน
การถือหุน้
(%)

574,079,945

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

69,241,747
72,725,566

12.06%
12.67%

- 32,441,747
- 5,525,041

36,800,000
67,200,525

6.41%
11.71%

55,868,660

9.73%

-

55,868,660

9.73%

32,661,428

5.69%

-

32,661,428

5.69%

49,688,640

8.66%

5,241,747

54,930,387

9.57%

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

156,000

0.03%

-

156,000

0.03%

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%

-

-

-

-

-
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การออกหลักทรัพย์อื่น
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2564 ของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 มีมติ
อนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯครัง้ ที่ 1 (“PJW-W1”) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการ
ชนิดของใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขาย
จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทเ่ี สนอขาย (หน่ วย)
จานวนหุน้ สามัญทีส่ ารองเพื่อรองรับการใช้สทิ ธิตาม
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
วิธกี ารจัดสรร
วันทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรร
ใบสาคัญแสดงสิทธิ PJW-W1 (Record Date)
ราคาใช้สทิ ธิซอ้ื หุน้ สามัญ
วันทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
วันทีใ่ ช้สทิ ธิครัง้ แรก
วันใช้สทิ ธิครัง้ สุดท้าย และวันครบกาหนดอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ

รายละเอียด
ชนิดระบุช่อื ผูถ้ อื และสามารถโอนเปลีย่ นมือได้
ไม่เกิน 191,359,982 หน่วย
ไม่เกิน 191,359,982 หุน้ (มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท)
3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ
0 บาท (ศูนย์บาท)
จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมของบริษทั (Rights Offering) ในอัตราส่วน
หุน้ สามัญเดิม 3 หุน้ ต่อ 1 หน่ วยใบสาคัญแสดงสิทธิ
1 กรกฎาคม 2564
3.00 บาทต่อหุน้ เว้นแต่กรณีมกี ารปรับราคาใช้สทิ ธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ
19 กรกฎาคม 2564
วันทีใ่ บสาคัญแสดงสิทฺมอี ายุครบ 1 ปี
ซึง่ ตรงกับวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
18 กรกฎาคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิทย่ี งั ไม่ได้ใช้สทิ ธิแปลงสภาพ จานวน 191,359,982 หน่ วย
- จานวนหุน้ สามัญทีร่ องรับการแปลงสภาพคงเหลือ จานวน 191,359,982 หุน้
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นโยบายการจ่ายปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้
นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปั น
ผลในอัตราน้อยกว่าทีก่ าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจาเป็ นในการใช้
เงิน ทุ น หมุ น เวีย นในการด าเนิ น งาน การขยายธุ ร กิจ และปั จจัย อื่น ๆที่เกี่ย วข้อ งในการบริห ารงานของบริษั ท ตามที่
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เห็นสมควร
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ย่อย
บริษทั ย่อยของบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ย่อย และหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั ย่อย
อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปั นผลในอัตราน้อยกว่าทีก่ าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลการดาเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ
คล่อง ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงาน
ของบริษทั ย่อย ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ย่อย และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยเห็นสมควร
อัตราการจ่ายเงินปั นผลในช่วง 5 ปี ทผ่ี ่านมา
อัตรากาไรสุทธิ

อัตราการจ่าย
เงินสดปันผล

อัตราการจ่าย
หุ้นปันผล

อัตราการจ่าย
เงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

ร้อยละ

2560

0.070

-

(หุ้นเดิ ม:หุ้นปันผล)
-

2561

-

0.080

-

-

2562

0.040

-

-

-

2563

0.150

0.070

-

46.31

2564

0.220

0.125

-

58.01

2565*

0.360

0.080

-

22.38

ปี

-

หมายเหตุ : *ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 3/2565 เมือ่ วันที ่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติจา่ ยเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน
ปี 2564 แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท โดยนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2565 ในวันที ่
8 เมษายน 2565 เพือ่ อนุ มตั ติ ่อไป ซึง่ หากรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2564 ทีผ่ า่ นมา ทีม่ กี ารจ่ายทีอ่ ตั รา
หุน้ ละ 0.08 เช่นเดียวกันนัน้ โดยหากคิดเป็ นอัตราเงินปั นผลทีจ่ ่ายเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและ
หลังหักสารองไว้ตามกฎหมาย รวมทัง้ สิ้นเท่ากับร้อยละ 44.76 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
นโยบายและแผนการบริ หารความเสี่ยง
บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็ นทีต่ อ้ งนาระบบการบริหารความเสีย่ งตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการ
บริหารองค์กร โดยมุง่ หวังให้บริษทั ฯ เป็ นองค์กรสาคัญทีส่ ร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า/คูค่ า้ ของบริษทั และพัฒนาการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันทั ่วองค์กร จึงมีการกาหนดนโยบายและแผนบริหารความเสีย่ ง ดังนี้
1) ดาเนินการให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นความรับผิดชอบของพนักงาน ในทุกระดับชัน้ ทีต่ อ้ งตระหนักถึงความเสีย่ งที่
มีในการปฏิบตั งิ านใหม่ในหน่วยงานของตนและในองค์กร และต้องให้ความสาคัญกับการบริหารความเสีย่ งต่างๆ ได้รบั การ
บริหารจัดการภายใต้การควบคุมภายในอย่างมีระบบให้อยูใ่ นระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้การบริหารความเสีย่ งเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญในการบริหารจัดการสาคัญของบริษทั ที่
บุคลากรทุกระดับชัน้ ต้องมีความเข้าใจ มีความร่วมมือ มีความร่วมใจ และร่วมกันใช้การบริหารความเสีย่ งสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี
เสริมสร้างการกากับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารจัดการที่เป็ นเลิศ และสร้างความเชื่อมั ่นให้กบั ผูถ้ อื หุน้ /ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
3) กาหนดให้มกี ระบวนการบริหารความเสีย่ งเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ บริษทั
4) ส่งเสริมและพัฒนาการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัยมาใช้ในกระบวนการการบริหารความเสีย่ งของ
บริษทั และสนับสนุ นให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสีย่ งอย่างทั ่วถึง

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั
บริษทั มีความตระหนักและให้ความสาคัญในการบริหารความเสีย่ งซึ่งเป็ นเครื่องมือที่บริษทั ต้องนามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่ม ีนัยสาคัญ ที่ทาให้บริษทั มีความเสี่ยงต่อการดาเนิ นธุรกิจ
โดยบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง และคณะทางานบริหารความเสีย่ งซึ่งเป็ นผู้บริหารระดับสูงที่มสี ่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อทาหน้าที่วเิ คราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสีย่ งที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาวิธกี ารป้ องกันหรือบริหารความ
เสีย่ งอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและพิจารณาอย่าง
น้อยทุก 6 เดือน ความเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษทั สรุปได้ดงั นี้

1. ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิ ด-19
ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงได้รบั ผลกระทบจากโรคโควิด -19 จากโครงสร้างเศรษฐกิจ ที่เชื่อ มโยงกับ ภาคการ
ท่องเที่ยวสูง ทัง้ นี้ มีการประเมินว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลต่อรายได้ของคนไทย, ความมั ่งคั ่ง เช่น
การลดลงราคาสิน ทรัพ ย์ก ระทบต่ อ งบดุล ภาคธุร กิจ โดยความสามารถในการท าก าไรอาจลดลง รวมถึงส่ง ผลกระทบต่ อ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น เมื่อมีโรคระบาดควรเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องพบคนจานวนมาก อาจยกเลิกการท่องเที่ยว การซื้อของ
และอื่นๆ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ยังส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากภาคธุรกิจและ
การภาคบริการที่ต่อเนื่องจากผลกระทบของมาตรการต่า งๆของรัฐบาลเพื่อสกัดกัน้ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดย
ภาคธุรกิจหลักทีไ่ ด้รบั ผลกระทบหนัก 5 อันดับแรกจะอยูใ่ นภาคบริการทีเ่ กีย่ วเนื่องกับการท่องเทีย่ ว ได้แก่ โรงแรมที่พกั การค้า
ปลีก ภัตตาคาร การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอันเนื่องมาจากการ
แพร่ระบาดในวงกว้างในหลายๆประเทศที่มกี จิ กรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ทาให้ความต้องการซื้อสินค้าและบริการรวมถึง
การลงทุนลดลง กลายเป็ นปั จจัยลบต่อภาคการส่งออกไทยทีผ่ ูกโยงกับเศรษฐกิจโลกสูง สินค้าที่เสีย่ งได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก
จากการลดลงของการอุปโภคบริโภค คือ สินค้าเกษตรและประมง เฟอร์นิเจอร์ไม้ และสินค้าที่ทาจากไม้และกระดาษ ซึ่งจะทา
ให้เกิดความเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจไทยจะเข้าสูภ่ าวะถดถอยเต็มรูปแบบในปี น้ี
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จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ก่อ ให้เกิดความเสี่ยงทัง้ ในด้านของรายได้ท่ีอาจจะลดลงตามที่
กล่าวมาข้างต้น และการหยุดชะงักของการผลิตจากการแพร่ระบาดภายในสถานประกอบการ บริษทั ได้ตระหนักถึงความเสีย่ ง
ดังกล่าว ในส่วนของความเสีย่ งที่อาจเกิดจากรายได้ท่อี าจจะลดลง บริษทั บริหารความเสีย่ งโดยการพิจารณาสารองกระแสเงินสด
เพื่อให้มสี ภาพคล่องเพื่อให้สามารถดาเนินกิจการอย่างต่อเนื่องได้ วิเคราะห์และติดตามแผนคาสั ่งซื้อของลูกค้าอย่างสม่าเสมอ
เพื่อปรับแผนการผลิตล่วงหน้าได้ทนั เวลา ในส่วนของความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการหยุดชะงักของการผลิตจากการแพร่ระบาด
ภายในสถานประกอบการ บริษ ัท บริหารความเสี่ยงโดยการจัดตัง้ ศูน ย์อานวยการสถานการณ์ โควิดของบริษ ัท เพื่อ ก าหนด
มาตรการและระเบียบปฏิบตั ิโดยยึดหลักตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อานวยความสะดวกให้พนักงานได้รบั การฉี ด
วัคซีนอย่างครบถ้วน รวมทัง้ จัดให้มกี ารสุม่ ตรวจการติดเชือ้ อย่างสม่าเสมอ

2. ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รบั ผลกระทบจากราคาน้ ามัน เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกมี
ความเชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ซึง่ หากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีการปรับราคา
สูงขึน้ หรือลดลง จะส่งผลทาให้ราคาวัตถุดบิ เพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงเช่นเดียวกัน ประกอบกับราคาเม็ดพลาสติกในประเทศจะอ้างอิง
กับราคาซือ้ ขายในตลาดโลก ทีม่ กี ารซือ้ ขายกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนัน้ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา จึงมีอทิ ธิพลต่อราคาเม็ดพลาสติกในประเทศด้วย
ในปี 2564 ราคาเม็ด พลาสติก เกรด HDPE ซึ่งเป็ น วัต ถุ ดิบ หลัก ของบรรจุภ ัณ ฑ์พ ลาสติก โดยเฉลี่ย สูงกว่า ปี 2563
ค่อนข้างมาก เป็ นการปรับตัวตามสถานการณ์ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีทศิ ทางปรับตัวสูงขึน้ ตามความต้องการใช้น้ ามันใน
ภาคการผลิตภายหลังการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ เริม่ กลับเข้าสู่ภ าวะปกติ อีกทัง้ หลายประเทศเริม่ สารองน้ ามันไว้ใช้ ขณะที่
สมาชิกกลุ่มโอเปกพลัสยังคงเพิม่ กาลังการผลิตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ย่อมผลักดันให้ราคาน้ ามันในตลาดโลกมีระดับสูงขึน้ จึง
เป็ นเหตุให้ราคาน้ ามันดิบปรับตัวสูงขึน้ หากแต่ราคาขายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะสามารถปรับราคาขึน้
ลงตามราคาวัตถุดบิ ได้ แต่การปรับราคานัน้ ก็ไม่สามารถกระทาได้ทนั ที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งตามเงื่อนไขการปรับราคาจาก
การเปลีย่ นแปลงราคาวัตถุดบิ ของแต่ละลูกค้า
บริษทั มีนโยบายรองรับความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก โดยมีการประเมินความเคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติก
ในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชิด มีการวิเคราะห์แนวโน้ มทิศทางของราคา และนามาวางแผนเพื่อประกอบการสั ่งซื้อ
รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วตั ถุดบิ ของบริษทั ในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการพิจารณานาเข้าวัตถุดิ บจากต่างประเทศ
เพื่อให้บริษทั สามารถบริหารการจัดซือ้ วัตถุดบิ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด

3. ความเสี่ยงของการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
บริษทั ให้ความสาคัญ และตระหนักถึงความเสี่ยงในการขยายธุรกิจกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต์
โดยเฉพาะรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมีสดั ส่วนเป็ นรายได้หลักของบริษทั ซึ่งมีการจาหน่ ายให้กบั ผู้ประกอบการรายใหญ่
ของประเทศในอุตสาหกรรมน้ ามันหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยานยนต์ และทาสัญ ญาซื้อขายสินค้ากับลูกค้าดังกล่าว ด้วย
ปริมาณการสั ่งซื้อทีค่ อ่ นข้างสูง และการมีผผู้ ลิตในอุตสาหกรรมหลายราย ทาให้ลูกค้ามีอานาจการต่อรองและมีโอกาสทีล่ ูกค้าอาจ
ไม่ต่อสัญญากับบริษทั หรือเพิม่ การสั ่งซือ้ สินค้าบางส่วนจากคูแ่ ข่ง หากบริษทั สูญเสียลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกค้ามา
ทดแทนได้ทนั ที ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสม่ าเสมอ และต่อเนื่องของรายได้ หรือส่งผลให้รายได้ของบ ริษทั ลดลงในช่วง
ระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ของบริษทั ที่มมี าอย่างยาวนาน ควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของบริษทั ทาให้ความเสีย่ งทีค่ ู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาตีตลาดนัน้ มีความเป็ นไปได้ยาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่คานึงถึงคุณภาพของ
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สินค้าและความน่ าเชื่อถือมากกว่าที่จะพิจารณาถึงปั จจัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว โดยที่ผา่ นมาบริษทั ได้มกี ารทาวิจยั และพัฒนา
สิน ค้า รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยขอความร่วมมือ จากภาครัฐ และเอกชนเพื่อ นามาปรับปรุงในส่วนของการผลิต
ก่อให้เกิดสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดในราคาทีเ่ หมาะสม

4. ความเสี่ยงจากการเข้ามาแข่งขันของผูผ้ ลิ ตรายใหม่
เนื่องจากธุรกิจผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์เป็ นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก โครงสร้างการดาเนิน
ธุรกิจไม่มคี วามซับซ้อน จึงมีความเสีย่ งที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ หรือแม้กระทั ่งบริษทั ลูกค้า
หากมีความคิดที่จะตัง้ โรงงานผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเอง ก็สามารถทาได้ อีกทัง้ การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC
ก็ทาให้ตลาดมีความเป็ นเสรีมากขึน้ อาจมีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศ ส่งผลให้มผี แู้ ข่งขันในอุตสาหกรรมมากขึน้ การ
แข่งขันด้านราคาจะมีความรุนแรงมากกว่าเดิม
อย่างไรก็ตาม ด้วยศักยภาพด้านการผลิตสินค้าของบริษทั ควบคูก่ บั การพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการ สร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มความเชื่อมั ่นในคุณภาพสินค้า การบริหารประสิทธิภาพการผลิต และการจัดส่ง
สินค้าพร้อมการบริการด้วยความรวดเร็วทันต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตลอดจนความมั ่นคงทางการเงิน ทาให้
สามารถเพิ่ม กาลังการผลิต ปรับ ปรุงกระบวนการผลิตเพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถในการผลิต ตลอด จนการวิจยั และพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้า ทาให้ลูกค้าคงความไว้วางใจ และเป็ นคู่ค้าต่อเนื่องมา
ยาวนานนับสิบปี

5. ความเสี่ยงจากการไม่มีสญ
ั ญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริษทั และลูกค้าในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะมีการทาสัญญาซื้อขายสินค้าระยะสัน้ อายุประมาณ 1- 2 ปี
หรืออาจจะไม่มกี ารทาสัญญา ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งถือเป็ นหลักปฏิบตั ิโดยทั ่วไปของ
อุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ลูกค้าทีบ่ ริษทั ได้รบั งานจากการประมูลแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุสญ
ั ญา ลูกค้าก็อาจจะ
ต่อสัญญาหรือจัดให้มกี ารคัดเลือกผูผ้ ลิตรายใหม่ จึงอาจมีความเสีย่ งที่จะสูญเสียลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม ในอดีตทีผ่ ่านมาบริษทั มี
ความเสีย่ งจากการไม่ได้รบั การต่อสัญญาอยูใ่ นระดับที่ต่ า มาก เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั ่นในคุณภาพของสินค้าทีไ่ ด้มาตรฐาน
การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา และความสามารถทีจ่ ะขยายกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นัน้ ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยู่ในระดับต่ า
มากเช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผู้ประกอบการมักจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ
หรือมีปัญหาในเรื่องคุณภาพ ซึง่ อายุของผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยอยู่ทป่ี ระมาณ 3 –5 ปี ตามแต่รปู แบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษทั มีลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยี อดลูกค้ารายใดที่มยี อดขายเกินกว่าร้อยละ
30 ของยอดขายรวมเพื่อเป็ นการกระจายความเสีย่ งของรายได้ทไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว

6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2564 ที่ผ่านมาอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐมีความผันผวนเป็ นอย่างมาก โดยแข็งค่าในช่วงต้นปี
และกลับอ่อนค่าลงอย่างมากในช่วงครึง่ ปี หลังโดยทาสถิติอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 4 ปี เนื่องจากประเทศไทยได้รบั ผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด -19 หากแต่ เงิน ดอลลาร์ส หรัฐ ยัง ได้รบั แรงหนุ น จากการฟื้ นตัว ของเศรษฐกิจ สหรัฐ ต่ อ เนื่ อ งหลัง
สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศสหรัฐคลีค่ ลายลง
แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐในปี 2565 คาดว่ายังคงผันผวน โดยแนวโน้มคาดว่าจะปรับตัวอ่อน
ค่าขึ้นกว่าช่วงปลายปี 2564 เนื่องจากแรงกดดันของการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรัฐฯ ซึ่ง การปรับขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ปี 2565 อาจไม่สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ทีม่ คี วามจาเป็ นต้องคงอยู่ใน
ระดับต่ า เพื่อ สนับสนุ นการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยอาจส่งผลให้เม็ดเงินจาก
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ภูมภิ าคเอเชีย ไหลกลับเข้าสู่สหรัฐฯ เพิม่ มากขึน้ ซึ่งส่งผลให้ปี 2565 สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มแข็งค่าเพิม่ ขึน้ ต่อเนื่อง
และส่งผลให้สกุลเงินบาทและสกุลเงินเอเชียอื่น ๆ อ่อนค่าลง
บริษทั ไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นในฐานะผูส้ ่งออก เนื่องจากรายได้หลักเป็ นรายได้จาก
การขายในประเทศ แต่ได้รบั ผลกระทบฐานะผูน้ าเข้าเครื่องจักรหรือวัตถุดบิ บางชนิด ที่ต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ ความ
ผันผวนของค่าเงินบาทส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จึงได้มกี ารศึกษาถึงวิธกี ารป้ องกันความเสีย่ งจาก
อัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ รวมถึงได้มี
การศึกษาบทวิเคราะห์แนวโน้ ม ความเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ และได้ม ีการเลือกใช้ธุรกรรม Forward หรือ การทา
สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรือสภาวะทีเ่ ห็นว่าควรกระทาตามความเหมาะสม เพื่อ ควมคุมต้นทุน
และป้ องกันหรือลดความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤติ กรรมการบริโภคของผูบ้ ริโภค
จากกระแสการรณรงค์ให้มกี ารอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทาให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างๆ เริม่ มีการตระหนักถึงสิง่ ที่
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมมากขึ้น ซึ่งอาจทาให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป โดยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อมแทน อย่างเช่น การเลือกใช้ผลิ ตภัณฑ์ท่มี าจากพลาสติกชีวภาพแทนผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นพลาสติก 100% การรณรงค์
ยกเลิกใช้เคมีภณ
ั ฑ์ทม่ี สี ่วนผสมของสารพาราควอต กรณีรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า (Electric Vehicle :EV) ทีส่ ามารถ
ประหยัดต้นทุนพลังงานต่างๆ และลดการปล่อยมลภาวะสู่สงิ่ แวดล้อมในส่วนของ แบตเตอรีม่ อเตอร์ และระบบควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้ า
กระแสรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า (EV)
ประเทศไทยกาลังก้าวสู่การเป็ นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ าและชิ้นส่วนที่สาคัญของโลก โดยคณะกรรมการนโยบาย
ยานยนต์ไฟฟ้ าแห่งชาติ ได้ออกแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้ า (EV) ตามนโยบาย 30@30 คือ การตัง้ เป้ าผลิตรถ ZEV
(Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต์ท่ีปล่อยมลพิษเป็ นศูนย์ ให้ได้อ ย่างน้ อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทงั ้ หมดในปี พ.ศ.
2573 ถือ เป็ นอีกหนึ่ งกลไกที่จะนาพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็ นสังคมคาร์บอนต่ า (Low-carbon Society) ในอนาคตจากการ
ประชุ ม คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้ าแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2/2564 ในวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ก าหนด
เป้ าหมายการผลิตและการใช้ ZEV ซึง่ ถือเป็ นจุดเริม่ ต้นของการร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ในปี พ.ศ. 2573 โดยมีรายละเอียดดังนี้
• เป้ าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้ า ประเภทรถยนต์นัง่ และรถกระบะ 725,000 คัน รถจักรยานยนต์ 675,000 คัน
รถบัสและรถบรรทุ ก 34,000 คัน นอกจากนัน้ ยังมีการส่งเสริมการผลิตรถสามล้อ เรือโดยสาร และรถไฟระบบ
รางอีกด้วย
• เป้ าหมายการส่งเสริม การใช้ยานยนต์ไฟฟ้ า ประเภทรถยนต์นัง่ และรถกระบะ 440,000 คัน รถจัก รยานยนต์
650,000 คัน รถบัสและรถบรรทุก 33,000 คัน รวมถึงการกาหนดเป้ าหมายการส่งเสริมสถานีอดั ประจุยานยนต์
ไฟฟ้ าสาธารณะแบบ Fast charge จานวน 12,000 หัวจ่าย และสถานีสบั เปลี่ยนแบตเตอรีส่ าหรับรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้ าจานวน 1,450 สถานี และมีมาตรการส่งเสริม ZEV ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
ยานยนต์ไฟฟ้ า และชิ้น ส่ว น เพื่อ ให้ไทยเป็ นฐานการผลิต ยานยนต์ ไฟฟ้ า และชิ้น ส่ วน โดยได้ม ีก ารก าหนด
มาตรฐานให้ครอบคลุมยานยนต์และชิ้นส่วนสาคัญ แผนส่งเสริมผูป้ ระกอบการรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์
ไฟฟ้ า และแผนการที่เกี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาบุ ค ลากรและก าลังคน การส่งเสริม การใช้ย านยนต์ไฟฟ้ า ทัง้
มาตรการทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี โดยมีม าตรการ Quick win เป็ นการส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ าของ
ธุรกิจขนส่งเชิงพาณิชย์และหน่วยงานรัฐ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับยานยนต์ไฟฟ้ า ทัง้ การส่งเสริมสถานี
อัดประจุไฟฟ้ า การพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอัดประจุ และการส่งเสริมเทคโนโลยีสมาร์ทก
ริด รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรีย่ านยนต์ไฟฟ้ าและการใช้แบตเตอรีท่ ผ่ี ลิตในประเทศ
การจัดการแบตเตอรีใ่ ช้แล้วและการพัฒนากาลังคน
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กระแสบรรจุภณ
ั ฑ์จากพลาสติ กชีวภาพ
ปั จจุบนั ราคาต้นทุนของพลาสติกชีวภาพยังสูงกว่าพลาสติกทั ่วไปอยูม่ าก เนื่องจากผลิตจากวัตถุดบิ ทางการเกษตร จึง
มีต้นทุนจากการเพาะปลูก นอกจากนัน้ คุณสมบัตขิ องพลาสติกชีวภาพมีขอ้ จากัดที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ยังคง
ต้องใช้เวลาในการพัฒนาคุณสมบัตบิ างประการ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ทาให้การใช้พลาสติกชีวภาพยังเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่งของผูบ้ ริโภค
และมีการเติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Niche Market) อย่างไรก็ดี ระบบการผลิต ของบริษทั ที่ทากระบวนการฉีด และ
เป่ าขึน้ รูปบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถรองรับการใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพได้ดี โดยใช้เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่มาก
นอกจากนี้ ปั จจุบนั บริษทั มีการใช้เม็ดพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการเป่ าขึน้ รูปในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเป็ นชนิดที่สามารถ
นามาใช้รไี ซเคิล่ ในกระบวนการเป่ าขึน้ รูปใหม่ได้รอ้ ยละ 100 จึงทาให้ลดปริมาณขยะพลาสติกจากการมีขอ้ จากัดการใช้เม็ดรีไซ
เคิล่ อย่างไรก็ดี
บริษทั ได้มกี ารศึกษาและพิจารณาความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม ปรับแผน
กลยุทธ์ และกาหนดทิศทางการขยายการลงทุน เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภค
ดังกล่าว

8. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทั มากกว่าร้อยละ 50
บริษ ัท มีกลุ่ม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่ม เหมมณฑารพ ถือ หุ้น ในบริษ ัท รวมกัน ในสัด ส่วนร้อ ยละ 56.02 ณ วัน ที่ 8
มีนาคม 2565 ทาให้กลุ่มผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวมีอานาจในการควบคุมบริษทั และมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจของบริษทั ในทุก
เรื่องที่ต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ยกเว้น เรื่อง ทีก่ ฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั กาหนดให้ต้องได้รบั เสียงส่วน 3 ใน 4
ของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนัน้ ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นของบริษทั จึงมีความเสีย่ งจากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบ
และถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ต าม บริษ ัท มีการก าหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อ ให้เกิด การถ่ วงดุล และสอบทานการ บริหารงานอย่าง
เหมาะสมโดยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ อย่างชัดเจน
บริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการที่ไม่เป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน โดยเป็ น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่านเป็ นประธาน
กรรมการบริษทั หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.44 เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลอานาจในการบริหาร กลั ่นกรองวาระที่จะเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื
หุน้ พิจารณา รวมทัง้ ตรวจสอบการทางานของกรรมการและผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดว้ ย นอกจากนี้ ในกรณี
เข้าทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และผูม้ อี านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุคคลดังกล่าว
จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยังยื
่ น

นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยังยื
่ น
บริษทั มีความมุ่งมั ่นที่จะดาเนิ นธุุรกิจบนพื้นฐานของการกากับดููแลกิจการที่ดี โดยมีเป้ าหมายสาคัญ คือ การเติบโตอย่างยั ่งยืนของ
องค์กรอันก่อให้เกิดคุุณค่า ครอบคลุมทัง้ 3 มิติ คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมในห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทัง้ กาหนดเป็ นกลยุทธ์
ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ยั ่ ง ยื น เ พื่ อ ส่ ง ม อ บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ที่ ดี ใ ห้ แ ก้ ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ทุ ก ก ลุ่ ม

เป้ าหมายด้านความยังยื
่ นในปี 2564

มิ ติด้านสังคม

มิ ติด้านเศรษฐกิ จ

ความปลอดภัยและชีวอนามัย

PJW มุ่งมั ่นที่จะเป็ นองค์กรที่มกี ารกากับดูแลกิจการ
ที่ดี มีคุณ ธรรมในการดาเนิ นธุรกิจ มีค วามโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม ให้ แ ก่ กิ จ การและ
คานึ งถึงผู้มสี ่วนได้เสียทุ กกลุ่ม บริษทั ให้ความสาคัญ ต่อ
การพั ฒ นาด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละการบริ ก ารที่ ดี โดย
สนั บ สนุ น การสร้ า งนวัต กรรมเพื่อ ตอบสนองและสร้า ง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และพัฒ นากลยุทธ์การเติบโต
อย่างมีคุณภาพร่วมกับคู่คา้ ผ่านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและคานึงถึงความยั ่งยืน

• จานวนอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ เสียชีวติ ของพนักงานและ
คูค่ า้ ธุรกิจ 0 รายทุกปี
• อัต ราการเกิ ด อุ บ ั ติ เ หตุ ถึ ง ขัน้ หยุ ด งานของ
พนักงานและคูธ่ รุ กิจเป็ น 0 ในปี 2564

การฝึ กอบรมพนักงาน
• เพิ่มชั ่วโมงการอบรมของพนักงานทุกระดับไม่
น้อยกว่า 12/ ชั ่วโมง/ คน/ ปี ภายในปี 2565

การพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน
• ความพึงพอใจชุมชนร้อยละ 90
• มากกว่าร้อยละ 80 ของพนักงานในโรงงานเป็ น
คนในพืน้ ที่
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มิ ติด้านสิ่ งแวดล้อม
การจั ด การพ ลั ง งาน และการรับ มื อกั บ กา ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้มีส่วนได้เสีย
ผูถ้ อื หุน้

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 10 ภายใน
ปี 2564 ร้อยละ 20 ภายในปี 2565
• ลดการใช้พลังงานร้อยละ 10% ภายในปี 2564

การจัดการของเสีย
• ลดการส่งกาจัดของเสียอันตรายและไม่อนั ตราย
ตามกฎหมายลดลงจากปี 2563 จานวน 10%

พนักงาน

การลดของเสียจากกระบวนการผลิ ต
• ลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตร้อยละ
10 ในปี 2565 เมื่อเทียบจากปี 2564

การจัดการผลกระทบต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในห่ วง
โซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าธุรกิ จ
บริษทั ให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่
คุณ ค่าของธุรกิจ (Value Chain) ตัง้ แต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า
เพื่อยกระดับคุ ณ ภาพชีวิตและสภาพแวดล้อ มที่ดีข้นึ ตัง้ แต่
ขัน้ ตอนการสรรหาวัตถุดบิ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ จน
ไปถึ ง กระบวนการผลิ ต ที่ ค านึ ง ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและ
สิง่ แวดล้อ ม การตลาดและการกระจายสินค้าที่ได้ม าตรฐาน
และรวดเร็วตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริโภค

การวิ เคราะห์ ผู้มี ส่ ว นได้ เสี ย ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของ
ธุรกิ จ
บริษ ัท มีก ารวิเคราะห์ก ลุ่ ม ผู้ ม ีส่ ว นได้เสีย ที่ส าคัญ ทัง้
ภายในและภายนอกองค์ก รซึ่ ง มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ห่ ว งโซ่
คุณค่าธุรกิจและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วม เปิ ดโอกาส
ให้ เกิ ด ก ารสื่ อ ส ารส อ งท างเพื่ อ รั บ ฟั งค วาม คิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะ สะท้อนความต้องการ และคาดหวังของผูม้ สี ่วน
ได้เสียต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ดังนี้
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ลูกค้า

คูค่ า้ และเจ้าหนี้

คูแ่ ข่ง

ภาครัฐ

ชุมชนสังคม และ
สิง่ แวดล้อม

ความต้องการและความคาดหวัง
- ผลการดาเนินงานและการเติบโตทาง
ธุรกิจ
- ก าร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า รที่ ดี ก า ร
บริหารงานด้วยความโปร่งใส
- ข้อมูลการดาเนินงานของบริษทั
- จ่ายเงินปั นผลอย่างเหมาะสม
- การได้เรีย นรู้แ ละพัฒ นาทัก ษะ และ
เพิ่ ม พู น ศัก ยภาพให้ ส อดรับ กับ การ
เปลีย่ นแปลงทางธุรกิจ
- ก ารดู แ ล พ นั ก ง าน ส วั ส ดิ ก า รที่
เหมาะสม รวมถึงความปลอดภัย อาชี
วอนามัยทีด่ ี ของพนักงาน
- สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
- สนับสนุ นองค์ความรูก้ ารดาเนินการที่
ค านึ งถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อยกระดับ การ
ดาเนิ นงานคู่ค้า ลดความเสี่ยงในการ
ปฏิบตั งิ านและความเสีย่ งด้านชื่อเสียง
- สนับสนุนองค์ความรูก้ ารดาเนินการที่
คานึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคม และ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อยกระดับการ
ดาเนินงานคูค่ า้ ลดความเสีย่ งในการ
ปฏิบตั งิ านและความเสีย่ งด้านชื่อเสียง
- ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและ
นาเสนอแนวทางสู่การพัฒนาทีย่ ั ่งยืน
- เปิ ดเผยข้อมูลการดาเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส
- การดูแลการดาเนินงานไม่ให้สง่ ผล
กระทบต่อชุมชน และสิง่ แวดล้อม
- การเรียนรูแ้ ละพัฒนาเพื่อสร้างความ
มั ่นคงทางอาชีพและรายได้

- เคารพสิทธิมนุษยชน
- การดูแลและพัฒนาสายงาน
- คุณภาพชีวติ และความปลอดภัย

การบริ หารจัดการห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
ผูข้ ายวัตถุดบิ
- มีจรรยาบรรณและเป็ นธรรม
- ไม่เรียกหรือรับผลประโยชน์ใดๆกับคู่คา้
- สนับสนุนการจัดหาทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ต้นน้า

ผูผ้ ลิต
ชิน้ ส่วน

ผูข้ นส่ง

พนักงาน

มลพิษทาง
อากาศ

การบาบัดและลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม

วัตถุดิบ
การขายและการตลาด
จัดซื้อ

นำ้

ปลายน้า
ความรับผิดชอบต่อ
สินค้าและบริการ

การผลิ ต
จัดส่ง
การจัดการพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน

ผูบ้ ริโภค

การคัดแยก การลดการเกิด และ
การจัดการของเสียอย่างเป็ นระบบ

การบริ การหลังการขาย

ขยะและ
ของเสีย

พลังงำน

- ดาเนินธุรกิจเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส
- ให้ความเป็ นธรรมแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย
- ให้ผลตอบแทนและการเติบโตอย่างยังยื
่ น

ลูกค้ากลุ่ม
ธุรกิจ

ผูถ้ อื หุน้

คู่แข่ง

ชุมชนและ
สิง่ แวดล้อม

- ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
- ลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม
- ดูแลสังคมและชุมชน

- แข่งขันทางการค้าในกรอบกติกาทีเ่ ป็ นธรรม
- ร่วมกับพัฒนาและผลักดันให้ตลาดเติบโต
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การจัดการด้านความยังยื
่ นในมิ ติสิ่งแวดล้อม
นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
เพื่อ ป้ อ งกัน และรับผิดชอบต่อ ผลกระทบที่อ าจเกิดจากการ
ดาเนินงานทัง้ ภายในและภายนอกสถานประกอบการ จึงได้
กาหนด “นโยบายด้านสิง่ แวดล้อม” โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษ ัท มุ่ ง มัน่ ปฏิ บ ัติต ามกฎหมายและข้อ บัง คับ
เกีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
2. บริษ ัท จะด าเนิ น การปฏิ บ ัติ ต ามข้ อ ก าหนดของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อ ม ISO14001 รวมทัง้ ข้อ ก าหนด
ด้านสิง่ แวดล้อมของลูกค้าและชุมชน
3. บริษ ัท มุ่งมั ่นควบคุม กระบวนการผลิตผลิต ภัณ ฑ์
เพื่ อ ปกป้ องสิ่ ง แวดล้ อ มและผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการที่มผี ลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ ม
อย่างต่อเนื่อง
4. บริษทั จะส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมต่างๆเพื่อ
ปกป้ องและลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยพนักงานและผูม้ ี
ส่วนได้เสียทุกระดับมีสว่ นร่วม
5. บริษ ัท จะด าเนิ น การการป้ อ งกัน ควบคุม และลด
ความสูญเสียของทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานต่างๆ เพื่อ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
6. บริษทั จะดาเนินการจัดการของเสียอย่างเป็ นระบบ
และลดปริม าณของเสียที่ก่ อ ให้เกิด มลภาวะต่ อ สิ่งแวดล้อ ม
อย่างต่อเนื่อง
7. บริษ ัท จะด าเนิ น การทบทวนและสื่อ สารผลการ
ดาเนิ นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อ มต่อ พนัก งานและผู้ม ีส่วนได้
เสียในทุกระดับ
นอกจากนี้ บ ริษทั ได้กาหนด “นโยบายพลังงาน” เพื่อ
เป็ น แนวทางการด าเนิ น งานส่งเสริม การใช้พ ลังงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยกาหนดให้การอนุ รกั ษ์
พลังงานเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานของบริษทั ปรับปรุง
ประสิท ธิภ าพการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องและ
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เหมาะสมกับธุรกิจ โดยการอนุ รกั ษ์ พลังงานเป็ นหน้ าที่ความ
รับผิดชอบของผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ

ผลการดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ได้ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกกระบวนการโซ่อุปทานของบริษทั ดังนี้

1. การจัดการพลังงาน
จากนโยบายลดการพึง่ พาพลังงานหรือเชือ้ เพลิงที่ใช้แล้ว
หมดไป ในปี 2564 บริษ ัท ได้เริ่ม ด าเนิ น การโครงการผลิต
ไฟฟ้ าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV Rooftop) เพื่อผลิต
ไฟฟ้ าใช้เองภายในโรงงานและอาคาร ซึ่งถือ ว่าเป็ นหนึ่ งใน
พ ลั ง งานท ดแท นที่ ม ี ป ระโยช น์ เนื่ องจากเป็ นการใช้
แสงอาทิต ย์ซ่ึงเป็ นทรัพ ยากรธรรมชาติท่ีม ีอ ยู่แล้วและเป็ น
พลังงานสะอาด ไม่ก่อปฏิกิรยิ าใดๆที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเป็ น
พิ ษ โดยเริ่ม การติ ด ตัง้ แผงโซล่ า เซล์ (Solar PV rooftop)
สามารถผลิตไฟฟ้ า 182,824 kWh เมกะวัตต์ ส่งผลให้บริษทั
ลดค่าไฟฟ้ าได้รอ้ ยละ 5 ในปี 2564

2. การจัดการขยะ ของเสีย และมลพิ ษ

3. การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารจั ด การขยะ ของเสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิ ต เป็ นไปตามหลัก 3R (Reduce Reuse
Recycle) มีร ะบบการจัด การคัด แยกขยะ ควบคู่ไ ปกับ การ
สร้างจิตสานึกให้กบั พนักงานในโรงงาน
ในปี 2564 มีปริมาณขยะทั ่วไป 44,739 กิโลกรัม ขยะรี
ไซเคิล เช่น กระป๋ อง การดาษ เศษพลาสติก รวม 228,324
กิโลกรัม ซึ่งขยะเหล่านี้บริษทั ได้ใช้บริการรับจ้างทิ้งขยะเพื่อ
ก าจัด อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย นอกจากนี้ บ ริษ ัท มีก าร
ตรวจวัดคุณภาพสิง่ แวดล้อมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยในปี
2564 พบว่า ค่ามาตรฐาน คุณ ภาพอากาศ เสียง แสงสว่าง
อยู่ในเกณฑ์ ป กติ ต ามที่ก ฎหมายก าหนด และมีก ารจัด ท า
ระบบการเบิก-จ่าย วัตถุดบิ และสินค้ากึ่งสาเร็จรูปแบบอิเล็ก
ทรอนิส์ เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยระบบผู้ท่ีต้องการใช้งาน
จะแจ้งความต้อ งการผ่านระบบอิเล็กทรอนิ ส์ไปถึงสโตร์หรือ
คลังสินค้าทดแทนการใช้กระดาษท าให้สามารถลดปริม าณ
กระดาษประมาณ 150,240 ใบต่ อ ปี หรื อ ลดค่ า ใช้ จ่ า ย
27,620.80 บาทต่อปี

บริษทั เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้น
(Carbon Footprint) กั บ องค์ ก ารบริ ห ารก๊ า ซเรื อ นกระจก
(องค์การมหาชน) หรือ อบก. ปี 2564 บริษทั ลดการปล่อย
ก๊ า ซเรือ นกระจกออกสู่ ช ั น้ บรรยากาศได้ ถึ ง 12,554.50
TonCO2e ซึ่งลดลงจาก ปี 2563 จานวน 1,180.78 TonCO2e
โดยผูใ้ ห้การรับรอง Bureau Veritas (Thailand)

การจัดการด้านความยังยื
่ นในมิ ติสงั คม
นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ ด้านสังคม
การด าเนิ น งานด้ ว ยความยัง่ ยืน ในมิ ติ ส ัง คม บริษ ั ท
มุง่ เน้นการมีส่วนร่วมและรับฟั งความต้องการทีแ่ ท้จริงของผูม้ ี
ส่วนได้เสีย พนักงาน ชุมชน สังคม และคู่คา้ ทางธุรกิจในห่วง
โซ่อุป ทาน โดยก าหนดนโยบายสาคัญ ที่เกี่ยวข้อ งทางด้าน
สังคมไว้ดงั นี้

 นโยบายด้านสิ ทธิ มนุษยชน
 นโยบายความปลอดภัย อาชี ว อนามัยและ
สิ่ งแวดล้อม
ผลการดาเนิ นงานด้านสังคม
การพัฒนาบุคลากร
บริษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่าเสมอ
โดยให้ถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่ายิง่ และ
เป็ นหัวใจสาคัญที่เกื้อกูลให้การดาเนินธุรกิจ ประสบผลสาเร็จ
ตามเป้ าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความมุง่ มั ่นทีจ่ ะพัฒนาองค์กร
ให้ เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้ า งความ รู้
ความสามารถ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน อันจะทาให้เกิด
ประโยชน์ แก่บริษทั ในการที่จะมีบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพ ที่
จะสามารถสร้างผลงานให้กบั บริษทั รวมถึงการพัฒนาตนเอง
ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับบริษทั โดย
จัดให้มแี ผนการฝึกอบรมประจาปี ทงั ้ ภายในและภายนอก
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การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

ชัวโมงการฝึ
่
กอบรมปี 2564
แยกตาม
สาขา

จานวน
ชั ่วโมงการ
ฝึ กอบรม
(ชั ่วโมง)

จานวน
พนักงาน
ทัง้ หมด
(คน)

จานวน
ชั ่วโมงอบรม
(เฉลี่ยชั ่วโมง/
คน)

สมุทรสาคร

621

606

1.02

ชลบุรี

147.5

684

0.22

บางบอน

12

85

0.14

เมืองจีน

656

86

7.63

1,436.5

1,461

9.01

รวมทัง้ สิ้น

บริษทั ได้สร้างสัมพันธ์อนั ดีกบั สังคมและสิง่ แวดล้อมโดย
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการดาเนินงานที่
อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่ อ คุณ ภาพชีวิต ของชุ ม ชนรอบ
สถานประกอบการ รวมถึง ให้ก ารส่ง เสริม ให้ก ารสนั ส นุ น
กิจกรรมดังนี้
1. บริจ าคเงิน ให้ ก ับ โรงพยาบาลจัก ษุ บ้ า นแพ้ ว จ านวน
600,000 บาท เพื่อจัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ในปี 2564 บริษทั ได้จดั ให้ม ีการฝึ กอบรมหลักสูตร การ
ดับเพลิงขัน้ ต้นและการอบยพหนีไฟ รวมถึงอบรมด้านความ
ปลอดภัย เฉพาะด้า นต่ า งๆ เช่ น การขับ รถโฟล์ ค ลิฟ ท์ ใ ห้
ปลอดภัย เป็ นต้น

สถิ ติการเกิ ดอุบตั ิ เหตุประจาปี 2564
จานวนอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงานเกิน 3 วัน
จานวนอุบตั เิ หตุถงึ ขัน้ หยุดงานไม่เกิน 3 วัน
จานวนพนักงานเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุในงาน

4 ครัง้
20 ครัง้
ไม่ม ี

2. บริจ าคเงิน ให้ ก ับ องค์ ก รบริห ารส่ ว นต าบลชั ย มงคล
จานวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รบั ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

3. บริจาคเงินให้กบั สานักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จัง หวัด สมุ ท รสาคร จ านวน 2,000 บาท เพื่ อ สนั บ สนุ น
โครงการเล่ า เรี ย นหลวงส าหรับ พระสงฆ์ ไ ทย จัง หวัด
สมุทรสาคร
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4. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
ข้อมูลสาคัญทางการเงิ น
งบการเงิ นรวม
2563
2564

รายการ
งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากงานโครงการ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ย(รายได้)ภาษีเงินได้1/
กาไรสาหรับปี

(ล้านบาท)

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

(ล้านบาท)

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

2,774.41
2,819.83

3,057.12
3,086.80

2,233.06
32.44
386.42
53.97
2,708.22
111.61
(3.44)
115.05

2,489.77
10.73
338.21
48.81
2,884.17
202.63
33.16
169.47

2,882.28
1,779.45
1,102.82
1,102.82

3,028.42
1,838.35
1,190.06
1,190.06

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

0.88
0.63
4.13
87.12
8.12
44.32
4.85
74.24
57.20

0.90
0.62
4.45
80.88
8.95
40.22
5.30
67.92
53.18

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

19.51
14.16
4.08
10.86

18.56
15.42
5.49
14.78
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งบการเงิ นรวม
2563
2564

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

5.68
18.70
0.97

8.51
21.13
1.04

(เท่า)
(เท่า)
(ร้อยละ)

1.61
3.07
58.01

1.54
5.15
44.763/

หมายเหตุ :
1/ คานวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับปี และผลกระทบจากค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ตามทีเ่ ปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31)
2/ อัตราส่วนทางการเงิน คานวณจากสูตรทีร่ ะบุในคู่มอื การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3/ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2565 เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2564 แก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.080 บาท โดยนาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เพือ่ อนุมตั ติ ่อไป

ซึง่ หากรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลปี 2564 ทีผ่ า่ นมา ทีม่ กี ารจ่ายทีอ่ ตั ราหุน้ ละ 0.08 เช่นเดียวกันนัน้ โดยหากคิดเป็ น
อัตราเงินปั นผลทีจ่ า่ ยเทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและหลังหักสารองไว้ตามกฎหมาย รวมทัง้ สิ้นเท่ากับร้อยละ
44.76 ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนิ นธุรกิ จและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ในปี 2564 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่บริษัทยังคงดาเนิน
นโยบายปรับลดการลงทุนตามแผนบริหารความเสีย่ งเพื่อให้สามารถรักษาผลประกอบการให้เป็ นบวกและให้มกี าร
รับ มือ กับ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ต่ า งๆเพื่อ ให้ธุ ร กิจ สามารถดาเนิ น งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งได้ ดัง นั น้ จึง ไม่ มีก ารลงทุ น ซื้อ
เครื่องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิตในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ากาลังการผลิตสูงสุดมีการปรับสูงขึน้ เพียงเล็กน้อยคิดเป็ น
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.93
บริษัทมีการใช้กาลังการผลิตในปี 2564 อยู่ท่รี ้อยละ 46.3 เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนที่ร้อยละ 42.5 เพียงเล็กน้ อย
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทีเ่ ริม่ รุนแรงขึน้ ตัง้ แต่ช่วงไตรมาส 2 ที่มกี ารประกาศล๊อคดาวน์ทวประเทศท
ั่
าให้ธุรกิจ
การท่องเทีย่ วและการอุปโภคบริโภคหดตัวลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
สินค้าอุปโภคบริโภคลดลง นอกจากนี้ยงั มีวกิ ฤติการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ทเ่ี ริม่ ส่งสัญญาณมาตัง้ แต่ปลายปี
2563 ก่อนจะหนักขึน้ ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ทาให้ยอดสังผลิ
่ ตรถยนต์บางรุ่นต้องชะลอตัวลงส่งผลต่อยอดขาย
กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างไรก็ดี บริษัท เร่งแผนบริหารต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดย
มุ่งเน้นการใช้ระบบออโตเมชันและหุ
่
น่ ยนต์ในการผลิต การใช้ระบบดิจติ ลั ในการสือ่ สารข้อมูลจากสายการผลิตสูผ่ บู้ ริหาร
ทาให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้เป็ นอย่างดี ทาให้สามารถเพิม่ อัตรากาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรสุทธิทส่ี งู ขึน้ กว่าปี
ก่อนได้
กาลังการผลิ ตและอัตราการใช้กาลังการผลิ ตรวมของบริษทั
ปี 2562
กาลังการผลิ ตสูงสุด (ตัน)
ร้อยละอัตราการเติ บโต
ผลผลิ ตจริ ง (ตัน)
ร้อยละอัตราการเติ บโต
ร้อยละอัตราการใช้กาลังการผลิ ต

ปี 2563
50,181
6.15
22,114
-4.34
44.1

52,017
3.66
22,121
0.03
42.5

หน่ วย : ตัน
ปี 2564
52,500
0.93
24,283
9.78
46.3

โครงสร้างรายได้และอัตราการเติ บโตในแต่ละปี แบ่งตามกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
ปี 2563

ปี 2562
รายละเอียด

ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลืน่
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว
ภาชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภค
บริโภคและน้ายาเคมี
ชิน้ ส่วนยานยนต์
รวมรายได้จากการขาย

ล้านบาท

ร้อยละ
อัตราการ
เติบโต

ล้านบาท

ปี 2564

ร้อยละ
อัตราการ
เติบโต

ล้านบาท

ร้อยละ
อัตรา
การ
เติ บโต

1,376.95
424.67
189.03

-14.34 1,393.92
18.65
389.40
-12.66
152.94

1.23
-8.31
-19.09

1,635.25
430.85
125.65

17.31
10.64
-17.84

962.42
2,953.07

22.10
838.14
-0.57 2,774.40

-12.91
-6.05

865.37
3,057.12

3.25
10.19
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ปี 2563

ปี 2562
รายละเอียด

ล้านบาท

รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื
รายได้รวม

ร้อยละ
อัตราการ
เติบโต

ล้านบาท

ปี 2564

ร้อยละ
อัตราการ
เติบโต

187.41 2,604.33
19.62
15.04
56.34
25.81
3,155.52
5.66 2,819.83

ร้อยละ
อัตรา
การ
เติ บโต

ล้านบาท

-89.53
71.61
-10.64

10.33
19.34
3,086.80

-47.35
-25.07
9.47

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายละเอียด

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ปี 2562
ล้านบาท
ร้อยละ

ปี 2563
ล้านบาท
ร้อยละ

ล้านบาท

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

2,434.71
339.69
2,774.40
19.62
25.81
2,819.83

2,665.61
391.52
3,057.12
10.33
19.34
3,086.80

85.03
8.55
93.58
5.94
0.48
100.00

ปี 2564

86.34
12.05
98.39
0.70
0.91
100.00

ร้อยละ

86.36
12.68
99.04
0.33
0.63
100.00

ดัชนี ผลผลิ ตอุตสาหกรรมของแต่ละรายผลิ ตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ของบริษทั (ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2559)
รายละเอียด

ปี 2562

นมพร้อมดืม่
*น้ามันเบนซินออกเทน 91 (ไร้สารตะกัว)่
*น้ามันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สารตะกัว)่
*น้ามันดีเซลหมุนเร็ว
ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ พืน้ ฐาน ยกเว้นปุ๋ ยและสารประกอบไนโตรเจน
รถยนต์นงั ่ รถบรรทุก รถโดยสาร ฯลฯ

118.32
76.02
109.56
100.90
111.85
107.65

ปี 2563

121.20
81.02
116.40
104.22
107.77
73.73

ปี 2564

118.11
96.46
110.44
102.80
117.50
83.65

ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* สะท้อนปริมาณการใช้ยานพาหนะ ซึง่ แสดงถึงปริมาณการเปลีย่ นถ่ายน้ามันเครือ่ งยนต์

บริษัทมีรายได้รวมสาหรับปี เพิ่มขึน้ 266.96 ล้านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 9.47 รายได้จากการขายส่วน
ใหญ่ เพิม่ ขึน้ จากยอดขายของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ที่เติบโตร้อยละ 17.31 ที่ได้รบั อานิสงค์จากการ
เพิม่ ขึน้ ของยอดขายในช่วงต้นปี ก่อนล๊อคดาวน์ ทาให้ยอดขายกลับมาใกล้เคียงกับช่วงก่อนโควิดในปี 2561 โดยดัชนี
น้ ามันเบนซินและดีเซลภาพรวมทรงตัว ในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรี้ยว ถึงแม้ดชั นีผลผลิตนม
พร้อมดื่มจะลดลง หากแต่ยอดขายของบริษัทเพิม่ ขึน้ ร้อยละ10.64 เนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการทีไ่ ด้ส่วน
แบ่งตลาดมากขึน้ ส่วนบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้าอุปโภบริโภคและน้ ายาเคมีได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และน้ า
ท่วมทีร่ ุนแรงในช่วงกลางปี ทาให้ยอดขายลดลงกว่าร้อยละ 17.84
โดยดัชนีอุตสาหกรรมรถยนต์นงั ่ เติบโตสูงขึน้ เล็กน้อยที่รอ้ ยละ 9.92 จากปี ก่อนที่ลดลงถึงร้อยละ 33.92 การ
ฟื้ นตัวยังไม่กลับสูภ่ าวะปกติเนื่องจากมีวกิ ฤติการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ ส่งผลให้ยอดขายส่วนงานชิน้ ส่วนยาน
ยนต์เติบโตเพียงร้อยละ 3.25
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ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
ในปี 2564 ราคาเม็ดพลาสติกเกรด HDPE ซึ่งเป็ นวัตถุ ดบิ หลักของบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยเฉลี่ยสูงกว่าปี
2563 ค่อนข้างมาก เป็ นการปรับตัวตามสถานการณ์ ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น ตามความ
ต้องการใช้น้ ามันในภาคการผลิต ภายหลังการดาเนินกิจกรรมต่างๆ เริม่ กลับเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทัง้ หลายประเทศเริม่
สารองน้ ามันไว้ใช้ ขณะที่สมาชิกกลุ่มโอเปกพลัสยังคงเพิม่ กาลังการผลิตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ย่อมผลักดันให้ราคา
น้ามันในตลาดโลกมีระดับสูงขึน้ จึงเป็ นเหตุให้ราคาน้ ามันดิบปรับตัวสูงขึน้ หากแต่ราคาขายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะสามารถปรับราคาขึน้ ลงตามราคาวัตถุดบิ ได้ แต่การปรับราคานัน้ ก็ไม่สามารถกระทาได้ทนั ที
จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งตามเงื่อนไขการปรับราคาจากการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุ ดบิ ของแต่ ละลูกค้า ดังนัน้ เพื่อลด
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก และความผันผวนของค่าเงินบาท บริษทั ได้มกี ารพิจารณาราคาเม็ด
พลาสติกทัง้ ในประเทศและต่างประเทศเป็ นระยะๆและมีการพิจารณาเข้าทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ทัง้ นี้ลกู ค้าของบริษทั ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์โดยส่วนใหญ่จะมีการปรับราคาวัตถุดบิ โดยอ้างอิงราคาทีป่ ระกาศของ
สภาอุตสาหกรรมฯ ทาให้สามารถลดความเสีย่ งของความผันผวนของต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ เป็ นต้นทุนหลักได้
ผลประกอบการในภาพรวมปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิรวมเท่ากับ 169.47 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
54.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 47.30 เมื่อเทียบกับปี ก่อน อัตรากาไรขัน้ ต้น รวมลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 19.5
เป็ นร้อยละ 18.6 เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็ นวัต ถุ ดิบหลักปรับตัวสูงขึ้นอย่ างต่ อเนื่ องตัง้ แต่ ช่วงต้นปี 2564
นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเพื่อจัดการกับสถานการณ์ โควิด -19 ระรอกใหม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดทา Bubble and Seal ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ โรงพยาบาลสนามของบริษัท ค่าชุดตรวจโควิด และ ค่าวัคซีน เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี บริษัทควบคุมต้นทุนผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดขี น้ึ และมีการติดตามสถานการณ์ความผันผวน
ของค าสังซื
่ ้อ ลูก ค้า อย่ างใกล้ชิด เพื่อ วางแผนการผลิต ให้มีป ระสิท ธิภ าพที่สุด รวมถึง บริห ารต้น ทุ น และปรับ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการผลิตโดยมุ่งเน้นการใช้ระบบออโตเมชันและหุ
่
่นยนต์ในการผลิต การใช้ระบบดิจติ ลั ในการสือ่ สารข้อมูล
จากสายการผลิตสูผ่ บู้ ริหาร ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ต้นทุนทางการเงินลดลงเนื่องจากไม่มกี ารกูย้ มื มา
ลงทุนโครงการใหม่ ในปี ตามนโยบายชะลอการลงทุนเพื่อ รับมือกับสถานการณ์ ฉุกเฉินต่างๆจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้มอี ตั รากาไรสุทธิรวมเท่ากับร้อยละ 5.5 เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อนทีม่ อี ตั รากาไรสุทธิ
รวมทีร่ อ้ ยละ 4.1
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ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมเพิม่ ขึน้ 146.14 ล้านบาท
หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.07 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 152.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็ น
การเพิม่ ขึน้ จากสินค้าคงเหลือ 90.14 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากแม่พมิ พ์นิวโมเดลระหว่างผลิตประมาณ
36.50 ล้านบาท และวัตถุดบิ และสินค้าเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับคาสังซื
่ อ้ ที่สงู ขึน้ รวมถึงมูลค่าของวัตถุดบิ มีราคาแพงขึน้ เงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ 42.50 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 40.81 ล้านบาทเนื่องจาก
ยอดขายทีส่ ูงขึน้ เมื่อเทียบกับปลายปี ก่อน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 6.47 ล้านบาทเนื่องจากในระหว่างปี ไม่มกี าร
ลงทุนโครงการใหญ่ มีเพียงการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและทดแทนเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่า
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุนบริษทั
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สนิ รวมเพิ่มขึน้ 58.90 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.31 เมื่อเทียบกับปี ก่อน เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากหนี้สนิ หมุนเวียน (ไม่รวมหนี้สนิ ระยะยาวทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี ) 148.17 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อ่นื และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เพื่อรองรับ
ทรัพย์สนิ ดาเนินงานทีส่ งู ขึน้ ในส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวและหนี้สนิ สัญญาเช่า (รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายใน 1 ปี )
ลดลง 89.27 ล้านบาทสุทธิจากการกู้ยืมเพิ่มและจ่ายชาระ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่ อทุนรวม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564 อยู่ท่ี
1.54 เท่า (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 : 1.61 เท่า)
บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานสาหรับปี 2564 เป็ นจานวน 350.79 ล้านบาท ลดลงจากปี ทผ่ี ่านมา
219.31 ล้านบาท เกิดจากบริษทั มีการใช้เงินทุนสารองมากขึน้ สาหรับสินค้าคงเหลือ ทีเ่ กิดจากการเพิม่ ขึน้ จากแม่พมิ พ์
นิวโมเดลระหว่างผลิต รวมถึงวัตถุดบิ และสินค้าเพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับคาสังซื
่ อ้ ทีส่ งู ขึน้
ภาระผูกพันด้านหนี้ สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภาระผูกพันด้านหนี้สนิ และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระข้อผูกพัน

รวม

ภาระผูกพันด้านการซือ้ สินทรัพย์
ภาระผูกพันด้านหนี้สนิ อื่นๆ – ภาระค้าประกัน
รวม

64.30
61.92
126.22

กาหนดระยะเวลาการชาระ
ไม่เกิ น มากกว่า มากกว่า มากกว่า 5
1 ปี
1-3 ปี
3-5 ปี
ปี
64.30
61.92
126.22
-

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานในอนาคต
1จากรายงานคาดการณ์ ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี

2565 ได้คาดไว้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะ
ขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนสาคัญประกอบด้วย (1) การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก
อย่างต่อเนื่อง (2) แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐ และ(3) การขยายตัวของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ ทัง้ นี้คาด
ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐจะขยายตัวร้อยละ 4.9 การอุปโภคบริโภคและการลงทุน ภาคเอกชน
ขยายตัว ร้อ ยละ 4.3 และร้อ ยละ 4.2 ตามล าดับ อัต ราเงิน เฟ้ อทัว่ ไปเฉลี่ย อยู่ ในช่ ว งร้อ ยละ 0.9 – 1.9 และบัญ ชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.0 ของ GDP
2ในส่วนของยอดผลิตรถในปี

2565 มีการคาดการณ์ ว่าจะมีปริมาณ 1.8 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 เมื่อ
เทียบกับปี 2564 โดยแบ่งเป็ นการผลิตเพื่อการจาหน่ ายในประเทศประมาณ ร้อยละ 44.45 และเป็ นการผลิตเพื่อการ
ส่งออกประมาณร้อยละ 55.56
อย่างไรก็ดี สาหรับแนวโน้ ม เศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่ม ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากภาพรวมของสถานการณ์การติดเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ของแรงงานในสถานประกอบการเริม่ ปรับตัวดีขน้ึ
ซึง่ สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมปี ทผ่ี ่านมาทีข่ ยายตัวร้อยละ 2.20 รวมถึงการ
กระจายวัคซีนที่ดีขน้ึ ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการควบคุม เชื้อไวรัสโควิด -19 ของ
ภาครัฐ ในส่วนของการส่งออกสินค้าปี 2565 คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวมากขึน้ ซึ่งเป็ นผลมาจากแนวโน้มการ
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ขยายตัวของภาคการผลิต ทัวโลก
่
และการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับ การผ่อ นคลายมาตรการล็อกดาวน์ ใน
สหภาพยุโรป ส่งผลให้ภาคบริการฟื้ นตัวและผลักดันให้เศรษฐกิจยุโรปเติบโตเร็วขึ้น ซึง่ เป็ นหนึ่งในแรงเกือ้ หนุ นสาคัญ
ให้กบั ภาคการส่งออกสินค้าของไทย ด้านการใช้จ่ายของเอกชนคาดว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนจะเติบโตไปในทิศทาง
เดียวกับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโดยมีแรงหนุ นจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชือ้ ไวรัสโควิด -19 และมาตราการ
สนับ สนุ น การใช้จ่ายจากภาครัฐ อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นที่มีความไม่แน่ นอนและอาจส่งผลต่ อการ
ขยายตัว ของเศรษฐกิจ ได้แ ก่ บรรยากาศการเมือ งภายในประเทศ ภาคเศรษฐกิจ ที่ย ัง มีข้อ จ ากัด ในการฟื้ นตัว
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งการฟื้ นตัวยังมีข้อจากัดจากมาตรการควบคุมการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
แผนการดาเนินงานในปี 2565 ฝ่ ายบริหารยังคงคานึงถึง จากผลกระทบจากปั จจัยภายนอก ทัง้ ในส่วนของ
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด -19 ระลอกใหม่ ผลกระทบต่ ออุตสาหกรรมยานยนต์และบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นหลังจากนโยบายการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ า ภาวะภัยแล้ง อุทกภัยและภัยธรรมชาติท่มี ผี ลต่อยอดขาย
บรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มเคมีเกษตร และผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซึ่งมีทงั ้ ปั จจัยเชิงบวกและเชิงลบต่ออุ ตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้นทุนของราคาเม็ดพลาสติกและความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ น อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริหารของบริษทั คาดว่าในปี 2565 ผลประกอบการจะมีแนวโน้มทีด่ ขี น้ึ อย่างต่อเนื่องจาก
แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายบริหารมีความ
เชื่อมันอย่
่ างมากในการรักษาระดับความสามารถทากาไรจากการฟื้ นตัวของยอดขายที่กลับเข้าสู่ปกติ และโครงการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่างๆ และได้แรงสนับสนุนจากยอดขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ของลูกค้าทัง้ กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ และ
โรงพ่นสีทม่ี งี านขายเชิงพาณิชย์ช่วงต้นปี 2565
ฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั ยังคงมุ่งเน้นการพิจารณาถึงความเสีย่ งของการดาเนินการโครงการต่างๆ
เพื่อให้แผนกลยุทธ์ของบริษทั ทีว่ างแผนไว้บรรลุเป้ าหมาย โดยใช้หลักความระมัดระวังและสังเกตเหตุการณ์และปั จจัย
ภายนอกทีส่ ่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการพิจารณาจัดโครงสร้างทางการเงิน
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม ส่วนการควบคุมต้นทุนและการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริม
ทางด้า นการวิจ ัย และพัฒ นา รวมถึงการหาพัน ธมิต รทางการค้า เหล่ า นี้ ล้ว นเป็ น ปั จจัย ที่ส่ง ผลกระทบต่ อ ผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริษทั ทีฝ่ ่ ายบริหารและคณะกรรมการบริษทั กาหนดอยู่ในแผนกลยุทธ์ของบริษทั
-----------------------------------------------1 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2 สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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5. ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั และข้อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษทั

: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั (ภำษำอังกฤษ)

: PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ

: PJW

เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล

: 0107554000208

ทุนจดทะเบียน

: 382,719,963.50 บาท แบ่งออกเป็ น
หุน้ สามัญจานวน 765,439,927 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

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

ประเภทธุรกิ จ

: ผลิต และจ าหน่ ายบรรจุภ ัณ ฑ์พ ลาสติก ประเภทขวดและฝา และชิ้น ส่ว นพลาสติก
ส าหรับ ยานยนต์ ท่ีม ีคุณ ภาพตามรูป แบบความต้อ งการใช้ ง านของลู ก ค้า ซึ่ง เป็ น
ผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้า (Brand) เป็ นที่รจู้ กั โดยทั ่วไป โดยใช้กระบวนการผลิตหลัก 2
ประเภท คือ การเป่ า (Blow Molding) และการฉี ด (Injection Molding) และพ่ น สี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแบบ
ครบวงจร

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

โรงงำนสมุทรสำคร

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

โรงงำนชลบุรี

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

โฮมเพจ

: www.pjw.co.th

ติ ดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
(สาหรับเรื่องทั ่วไป)

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

ติ ดต่อเลขำนุกำรบริษทั

: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 153

ติ ดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

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

: บริษทั พีเจ เมดิ คอล จำกัด

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ประเภทธุรกิ จ

: 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 12,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2,500 บาท
: บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ และเคมีภณ
ั ฑ์

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

โรงงำนสมุทรสำคร

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

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

ประเภทธุรกิ จ
ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ประเภทธุรกิ จ

: บริษทั พีเจดับเบิ้ลยู ออโต้อีวี จำกัด (ชื่อเดิ ม:บริษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด)
: 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
: บริก ารตรวจสอบจ านวนและ/ หรือ มาตรฐานสิน ค้า ทุ ก ชนิ ด บริก ารทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ และสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบและ วิเคราะห์การปฏิบตั ิการ
ทางกายภาพและเคมีผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และจาหน่ายเครื่องดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์,
รับจ้างผลิตชิ้นงานพลาสติกและแม่พมิ พ์ รวมถึงบริการงานพ่นสี รับจ้างผลิตชิ้นงาน
พลาสติกทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

โรงงำนชลบุรี

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

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

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

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

ประเภทธุรกิ จ
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ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

: บริษทั ปัญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติ ก จำกัด
: 5.0 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเรียกชาระแล้ว 4.5 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

ประเภทธุรกิ จ

บุคคลอ้ำงอิ งอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษำกฏหมำย

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

****************************************************************************************************************************************
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมของบริษทั ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ที่แสดงไว้ใน
เว็บ ไซต์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ี www.sec.or.th หรือ เว็บ ไซต์ ข องบริษ ัท ที่
www.pjw.co.th
****************************************************************************************************************************************
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ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิ บัติ การ
กากับดูแลกิ จการ
ระบบการกากับดูแลกิ จการที่ดี
 นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
จริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ
 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิง่ แวดล้อม
 การบริหารความเสีย่ ง

 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

บริษ ัท ได้ต ระหนั ก และให้ ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการบริห าร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะทา
ให้เกิดความเชื่อมั ่นกับทุกฝ่ ายที่เกีย่ วข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความ
เจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ
และเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษ ัท จึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี และ
ปรับ ปรุงให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ปั จจุบ ัน เพื่อ ยกระดับ การ
ดาเนินการที่มอี ยู่แล้ว ให้มคี วามเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน และ
กระจายการปฏิ บ ัติ ไ ปสู่ พ นั ก งานของบริษ ั ท ทุ ก ระดับ ชัน้ โดย
สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษ ัท เช่ น การอบรม การจัด
กิจกรรม การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิด
วัฒ นธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จริง โดยบริษทั ได้รบั
เอาแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียน
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(Good Corporate Governance) ตามที่ ก าหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) มาเป็ นแนวทาง
ในการปฏิบตั ซิ ง่ึ แนวทางในการปฏิบตั ิ มีดงั นี้

➢ นโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผู้ถือ หุ้นมีสิท ธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษ ัท
ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิในการ
ตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั บริษทั จึงควร
ส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขนั ้ พืน้ ฐานต่างๆ ของ
ผูถ้ ือหุ้น ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของ
บริษทั ได้แก่ การซื้อขายหรือ โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของ
บริษทั การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การเข้า
ร่วมประชุม เพื่อ ใช้สทิ ธิอ อกเสียงในที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น เพื่อ แต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องที่มผี ลกระทบ
ต่ อ บริษ ั ท เช่ น การจัด สรรเงิน ปั นผล การก าหนดหรือ แก้ ไ ข
ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน และการ
อนุ มตั ิรายการพิเศษ ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความเห็นใน
เรื่อ งต่ างๆ ที่ค ณะกรรมการได้รายงานให้ท ราบหรือ ได้ข อความ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษทั ดูแลและสนับสนุ นให้ผู้ถือหุ้น ทุ กรายไม่ว่าจะเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อ ย นัก ลงทุ น สถาบัน หรือ ผู้ถือหุ้น
ต่างชาติเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 บริษ ัท ได้ม อบหมายให้ บริษ ัท ศูน ย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบีย นหลัก ทรัพ ย์ของบริษ ัท

เป็ นผูด้ าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพื่อให้ผถู้ อื
หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม หรือเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดทุกครัง้ และให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิม พ์ไม่น้อยกว่า 3 วัน
ก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
1.3 มีก ารให้ข้อ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุ ม
โดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทีเ่ สนอ
1.4 บริษทั จัดอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
1.5 บริษ ัท เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้น เสนอ เรื่อ งเพื่อ บรรจุเป็ น
วาระการประชุมล่วงหน้ า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
ของทุกปี และส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี ล่วงหน้ า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย พร้อ มทัง้ ประกาศหลัก เกณฑ์
และระบุขนั ้ ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th
ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
1.6 ในกรณี ท่ผี ู้ถือ หุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
2. การดาเนิ นการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษ ัท สนั บ สนุ น ให้ค ณะกรรมการบริษ ัท ผู้บ ริห ารและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ผู้สอบบัญ ชี เข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น
อย่างพร้อมเพรียงกัน
2.2 บริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและ
นับคะแนน เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว
ถูกต้อ ง แม่นยา และเปิ ดให้ผู้ถือ หุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุม 2 ชั ่วโมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อ น
การพิจารณาวาระสุดท้าย
2.3 ในการประชุม เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลง
มติ ใ นวาระใดๆ รวมทั ้ง จะมี ก ารบั น ทึ ก ประเด็ น ซั ก ถามและ
ข้อคิดเห็นทีส่ าคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ตรวจสอบได้
2.4 เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้น สามารถลงคะแนนเสีย งเลือ กตัง้
กรรมการได้ทลี ะคน

2.5 บริษ ั ท จัด ให้ ม ี บุ ค คลที่ เ ป็ นอิ ส ระเป็ นผู้ ต รวจนั บ ห รือ
ตรวจสอบคะแนนในการประชุม สามัญ และวิสามัญ ผู้ถือหุ้น และ
เปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
3. การจัด ท ารายงานการประชุ ม และการเปิ ดเผยมติ การ
ประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริษ ัท ได้จดั ให้ม ีการบันทึก รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีการบันทึกขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผล
คะแนนให้ท่ีประชุม ทราบก่อ นดาเนิ นการประชุม รวมทัง้ การเปิ ด
โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ตัง้ ประเด็น หรือ ซักถาม บันทึกคาถามค าตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน
และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อ กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
และกรรมการทีล่ าประชุม
3.2 บริษทั จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ภายในวัน
เดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการ
ถั ด ไป และจะจัด ส่ ง รายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ แ ก่ ต ลาด
หลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทั ง้ เผยแพร่
รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั
หมวดที่ 2 การปฏิ บัติ ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น อย่ า งเท่ าเที ย มกัน (The
Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ อื หุ้นทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุ้นทีเ่ ป็ นผู้บริหารและผูถ้ ือหุ้น
ทีไ่ ม่เป็ นผู้บริหาร รวมทัง้ ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รบั การปฏิบตั ิที ่
เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้ อยทีถ่ ูกละเมิดสิทธิควรมี
โอกาสได้รบั การชดเชย
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1. บริษทั แจ้งกาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมระเบียบวาระ
การประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษ ัท ผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและเว็บ ไซต์ ข องบริษ ัท
อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
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1.2. บริษทั แจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ, ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ โดย
ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบอกกล่าวก่อนเริม่ การประชุม
1.3. บริษทั จัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุม เป็ นเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษส าหรับผู้ถือ หุ้น
ชาวต่างชาติ
2. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
2.1 บริษทั มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับ
ผู้ถือ หุ้นทุ กรายทุ กกลุ่ม โดยเฉพาะกับผู้ถือ หุ้นส่วนน้ อ ย โดยเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ และชื่อบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
ล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น พร้อ มข้ อ มู ล รายละเอีย ดเพื่ อ
ประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัตแิ ละการให้ความยินยอม
ของผู้ได้รบั การเสนอชื่อ ระหว่างเดือ น ตุลาคม ถึงเดือ นธันวาคม
ของทุ ก ปี โดยแจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบผ่ า นระบบข่ า วของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุ
ขัน้ ตอนที่ช ัด เจนไว้ในเว็ บ ไซด์ข องบริษ ัท ในส่ วนของนั ก ลงทุ น
สัม พันธ์ โดยบริษ ัท จะกลั ่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์
อย่างแท้จริง และคัดสรรบุ คคลที่ม ีคุณ สมบัติเหมาะสม ผ่านทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิจ การก่ อ นน าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป
2.2 บริษทั มีนโยบายที่จะไม่เพิม่ วาระการประชุม ในที่ประชุม
โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโี อกาส
ศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
3. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 บริษทั มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้ องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื
ในทางมิชอบ นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ใน
หน่ วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าว
ก่ อ นเปิ ดเผยสู่ส าธารณชน และห้ามบุ ค คลที่เกี่ย วข้อ งกับ ข้อ มู ล
ภายในทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คูส่ มรส บุตร
ที่ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะไม่ ว่า จะเป็ นการซื้อ ขายโดยทางตรงหรือ
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ทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน
ก่อ นมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี
และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว อย่างน้อย 3 วัน
3.2 กรณี ท่ีกรรมการ หรือ ผู้บ ริห ารมีก ารซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์
ของบริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษทั ของตนเอง คู่
สมรส และบุ ต รที่ ย ั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน
3 วันทาการให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป และให้เลขานุ การ
บริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส
3.3 บริษ ั ท มี น โยบายที่ จ ะก าหนดโทษทางวินั ย ส าหรับ ผู้
แสวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ หรือ
นาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1 บริษ ัท ได้กาหนดแนวทางการจัดการเรื่อ งการมีส่วนได้
เสีย อย่ า งโปร่ ง ใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการ
พิ จ ารณาธุ ร กรรมระหว่ า งบริษ ัท กับ ผู้ ม ี ส่ ว นได้ เ สีย หรือ มี ส่ ว น
เกีย่ วข้อง
4.2 โดยเมื่อ เกิ ด กรณี ด ัง กล่ า ว ผู้ ม ี ส่ ว นได้ เสีย ในเรื่อ งนั ้น
จะต้อ งรายงานให้บริษทั ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือ
ออกเสียงในเรื่องนัน้ ๆ
5. การทารายการระหว่างกัน
ในกรณีท่เี ป็ นรายการทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทั ่วไป
จะต้องกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษ ัท ได้ก าหนดกรอบ
การทารายการดังกล่าว ซึ่งได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการบริษ ั ท
พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นหลักการ และฝ่ ายจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทา
ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ มีข้อตกลงทางการค้า
ในลัก ษณะเดียวกับ ที่วิญ ญู ช นจะพึงกระท ากับ คู่ส ญ
ั ญาทั ่วไปใน
สถานการณ์ เดีย วกัน ด้ว ยอ านาจต่ อ รองทางการค้าที่ป ราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยว

โยงกัน ของบริษทั หรือบุคคลทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง โดยให้กรรมการที่
มีส่ ว นได้เสีย งดออกเสีย งในวาระดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ บ ริษ ัท จะจัด ท า
รายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อ รายงานในที่
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ั ท และการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่ม ีความชานาญในการ
พิ จ ารณ ารายการระหว่ า งกั น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น บริษ ั ท จะจัด ให้ ม ี
ผู้ เชี่ ย วชาญอิ ส ระหรือ ผู้ ส อบบัญ ชี เป็ นผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
ห ม ว ด ที่ 3 บ ท บ า ท ข อ ง ผู้ มี ส่ ว น ได้ เสี ย (The Role of
Stakeholders)
หลักการ : ผูม้ สี ่วนได้เสียควรได้รบั การดูแลจากบริษทั ตามสิทธิที ่
มีต ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อ ง มีก ระบวนการส่ง เสริม ให้เกิด ความ
ร่ว มมือ ระหว่างบริษ ัท กับ ผู้ม ีส่ว นได้เสีย ในการสร้างความมั ่งคั ่ง
ความมั ่นคงทางการเงินและความยั ่งยืนของกิจการ
1. นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่
ว่าจะเป็ นผู้ม ีส่วนได้เสียภายใน หรือ ผู้ม ีส่วนได้เสียภายนอก โดย
บริษทั ตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผู้มสี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ
บริษ ัท ดัง นั ้น บริษ ัท จะปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก าหนดที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ น
อย่างดี
ผู้ ถื อ หุ้ น ป ฏิ บ ั ติ ต่ อผู้ ถื อ หุ้ น อย่ า งเท่ าเที ย ม กั น รัก ษ า
ผลประโยชน์ ของผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
พนักงาน บริษทั มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงาน
ทุ ก ระดับ อย่ า งเหมาะสม ทัง้ ในระยะสัน้ ที่ ส อดคล้ อ งกับ ผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี สอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทน
ของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการสารวจการจ่ายค่าจ้างและ

ผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก และในระยะ
ยาวมีการวัดผลการปฏิบตั ิงานและศักยภาพของพนักงานไว้อย่าง
ชัดเจน โดยบริษทั จะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่
มีความรูค้ วามสามารถสูง รวมทัง้ จัดให้มกี ารเติบโตตามสายอาชีพ
(Career Path) อัน สอดคล้ อ งกับ แผนทดแทนต าแหน่ งงานของ
บริษ ั ท (Succession Plan) นอกจากการจ่ า ยผลตอบแทนแล้ ว
บริษ ัท ได้ม ีการดูแลในเรื่อ งสวัสดิก ารต่ างๆ ให้แก่พ นักงานอย่าง
เหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
ไป รวมทัง้ มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กบั พนักงาน โดย
ถือ ว่าพนัก งานทุ ก คนเป็ น ทรัพ ยากรที่ม ีคุณ ค่าอย่างยิ่ง และเป็ น
หัว ใจส าคัญ ที่ เกื้ อ กู ล ให้ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ ประสบผลส าเร็จ ตาม
เป้ าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความมุ่งมั ่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็ น
องค์ก รแห่งการเรียนรู้ เสริม สร้างวัฒ นธรรม และบรรยากาศการ
ท างาน ส่ ง เสริม การท างานเป็ นที ม ส่ ง เสริม การพัฒ นาความรู้
ความสามารถของพนั ก งานให้ม ีค วามก้า วหน้ า มี ค วามมั ่นคงใน
อาชีพ และปฏิบตั ิงานด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึง
สิ่ง แวดล้ อ ม พร้ อ มให้ ค วามมัน่ ใจในคุ ณ ภาพชี วิต และความ
ปลอดภัย ในการท างาน รวมทัง้ รัก ษาสภาพแวดล้อ มการท างาน
รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อ เสนอแนะจากพนักงานทุ กระดับอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน
ลูกค้า มุ่งมั ่นสร้างความพึงพอใจและความมั ่นใจให้กบั ลูกค้า
เอาใจใส่ แ ละรับ ผิด ชอบต่ อ ลู ก ค้า โดยลู ก ค้า จะต้ อ งได้ร บั สิน ค้า /
บริก ารที่ดี มีคุณ ภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็ นไปตามมาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดไว้ รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไข
และข้อ ตกลงที่ม ีต่ อ ลู ก ค้าอย่างเคร่งครัด มีก ารพัฒ นายกระดับ
มาต รฐานสิ น ค้ า และบ ริ ก ารให้ สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อง รัก ษ า
สัม พัน ธภาพที่ดี และยั ่งยืน กับ ลู ก ค้าอย่างจริงจัง และสม่ าเสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผู้ท่ี
เกีย่ วข้อง
คู่ค้าและเจ้าหนี้ คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัด
เอาเปรี ย บ และมี ค วามซื่ อสั ต ย์ ใ นการด าเนิ นธุ ร กิ จ รัก ษ า
ผลประโยชน์ ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
และกติกาทีก่ าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ
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ดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ ใดๆ ที่ไม่สุจริต
ในการค้ากับ คู่ค้า ตลอดจนการปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขต่ างๆ อย่า ง
เคร่งครัดและมีการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรมรวมถึงการชาระ
คืนตามกาหนด เวลาการดูแลหลัก ทรัพ ย์ค้ าประกัน และเงื่อ นไข
อื่ น ๆ ตามข้ อ สัญ ญาอย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้
ล่ ว งหน้ า หากไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ต ามข้ อ ผู ก พัน ในสัญ ญา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ในการคัดเลือกคู่คา้ บริษทั
ได้จดั ให้มกี ารคัดเลือกผูข้ าย ผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ โดยปฏิบตั ิ
ตามวิธกี ารปฏิบตั งิ านเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผู้ส่งมอบ
และการพัฒนาผูส้ ง่ มอบ
คู่แ ข่ ง ปฏิบ ัติต่ อ คู่ แ ข่ ง ทางการค้า สอดคล้อ งกับ หลัก สากล
ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขันทางการ
ค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดอี ย่างเสมอภาคกัน ไม่กดี กัน
ผู้อ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
ทางการค้า ด้ว ยการกล่ า วหา ให้ร้า ยป้ ายสี และโจมตีคู่ แ ข่ ง โดย
ปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อ
การแข่งขัน
ภาครัฐ ให้ค วามส าคัญ กับ ความโปร่งใสและค านึ งถึงความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้ าที่ หรือหน่ วยงาน
ภาครัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่
เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้าน
การให้สินบนต่างๆ ต่อ เจ้าหน้ าที่ของรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อ ชุม ชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้าน
ความปลอดภัย คุณภาพชีวติ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ตระหนั ก ถึง คุ ณ ภาพชีวิต ของชุ ม ชนและสัง คม ส่ ง เสริม การใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจที่
จะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ การ
ดาเนินการใด ๆ ของบริษทั จะต้องทาให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของบริษ ั ท ทุ ก อย่ า งถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกั บ
กฎระเบีย บหรือ มาตรฐานต่ า งๆ ตลอดจนจัด ให้ม ีก ารฝึ ก อบรม
พนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกและ
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มีความรับผิด ชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความ
ร่วมมือ ในกิจกรรมต่ างๆ กับ ชุ ม ชนที่บ ริษ ัท ด าเนิ น ธุรกิจอยู่ต าม
สมควร
2. การป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่ ของบริษ ั ท ได้
กาหนดให้ใช้เป็ นกรอบในการดาเนิ น งาน โดยให้ความส าคัญ กับ
ความโปร่งใส และคานึ งถึงความซื่อ สัตย์สุจริตเพื่อ หลีกเลี่ยงการ
ดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อ
หลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้ านการให้สนิ บนต่างๆ และ
ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการป้ องกันและติดตามการมีสว่ น
เกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น ซึง่ ประกอบด้วย
1. กระบวนการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น:
บริษ ัท ก าหนดให้ ม ี ก ารประเมิน ความเสี่ย งที่ จ ะเกิ ด การทุ จ ริต
คอร์รปั ชั ่นเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. แนวปฏิ บ ั ติ เ กี่ ย วกับ การก ากับ ดู แ ลเพื่ อ ป้ องกัน และ
ติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น จัดให้มกี าร
ฝึ ก อบรม ผู้ บ ริห ารและพนั ก งาน เพื่ อ ให้ ม ี ค วามรู้ค วามเข้ า ใจ
เกี่ยวกับ นโยบายเป็ นประจาอย่างน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ อีกทัง้ จัด ให้มี
กระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ
3. แนวทางในการติด ตามและประเมิน ผลการปฏิบ ัติตาม
แนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการป้ องกันและติดตามการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น สรุปได้ดงั นี้
- กาหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน จัดทาแบบประเมิน
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น อย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
- กาหนดให้สานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุม ภายใน การบริห ารความเสี่ย ง การก ากับ ดูแ ล
กิจ การ และให้ข้อ เสนอแนะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่ ม ี นั ย ส าคั ญ และข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
- กาหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชั ่นอย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ
อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure
and Transparency)

3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

หลักการ : เปิ ด เผยข้อ มูล สาคัญ ทีเ่ กีย่ วข้อ งกับ บริษ ัท ทัง้ ข้อ มูล
ทางการเงิน และข้ อ มู ล ที ม่ ิ ใ ช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิน อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทัน เวลา โปร่งใส ผ่านช่ อ งทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญ ต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทัง้ การรายงานข้อมูล
ทางการเงิน และข้ อ มู ล ทั ว่ ไป ตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนข้อ มู ล อื่น ๆ ที่ส าคัญ ที่ มี
ผลกระท บต่ อ ราคาหลั ก ท รัพ ย์ ข องบริ ษ ั ท ซึ่ ง ล้ ว นมี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสิน ใจของผู้ลงทุ น และผู้ม ีส่วนได้เสีย ของบริษ ัท
โดยบริษทั มีนโยบายที่จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผู้
ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้

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

2. สานักงานเลขานุการบริษทั หรือ สานักตรวจสอบภายใน
โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณี ย์ หรือ ยื่น ส่งโดยตรง :
บริษทั ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28
หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชัย มงคล อ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839130 ต่อ
153 และ 176

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
Email: info@taxspecialist.co.th
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
Email: ac-secretary@pjw.co.th
โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณี ย์ หรือ ยื่น ส่งโดยตรง :
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
บริษทั ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28
หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ต าบลชัย มงคล อ าเภอเมื อ ง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทัง้ นี้ การแจ้งเบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรียน ควรใช้ถ้อ ยคาสุภ าพ
ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชดั เจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถมั ่นใจได้ว่า การพิจารณาแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ทุก
ขัน้ ตอนจะอยู่ภ ายใต้ก ารดูแ ลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดูแ ลกิจ การ ส าหรับ ข้อ มู ล ต่ า งๆ ที่ ได้ร บั จะรัก ษาไว้เป็ น
ความลับ

บริษทั มีการจัดทาเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุก
กลุ่ม สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และ
แนวทางปฏิ บ ัติ ด้ า นการก ากับ ดู แ ลที่ ดีต ามกฎหมาย ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานประจาปี
งบการเงิน นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดจี รรยาบรรณในการ
ประกอบ และมาตรการต่อต้านการทุ จริตคอร์รปั ชั ่น ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือ หุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ข่ า วจากสื่อ สิ่ง พิ ม พ์ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั
บริษทั จัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางใน
การติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดท าประชุมนักวิเคราะห์
และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษทั และนาเสนอข้อมูลต่อนัก
ลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ บริษทั ได้เข้าร่วมโครงการบริษทั
จดทะเบี ย นพบผู้ ล งทุ น (Opportunity Day) เพื่ อ ชี้ แ จงข้ อ มู ล
เกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษทั ทุกไตรมาสจานวน 4
ครัง้ /ปี และมีการจัดทาจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการให้แก่
สื่อมวลชน นอกจากนี้ยงั ร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
จัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการ (Company’s Visit)
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปในประเทศ
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ไทย โดยเลือ กใช้ น โยบายบัญ ชีท่ีเหมาะสมและถือ ปฏิบ ัติอ ย่ า ง
สม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบ
การเงิน ซึ่ง ในการนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ส อบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิ ด เผยข้อ มูล สาคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
ห ม ว ด ที่ 5 ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
(Responsibilities of the Board of Directors)
หลักการ : คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการ
เพือ่ ประโยชน์สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาจัดตัง้ คณะกรรมการบริษทั ภายใต้โครงสร้างที่
เหมาะสม การแต่ ง ตัง้ กรรมการของบริษ ัท จะพิ จ ารณาสรรหา
ผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี คี วามซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวสิ ยั ทัศน์ มีความสามารถ
และประสบการณ์ รวมทัง้ สามารถอุทิศเวลาให้กบั บริษทั เพื่อที่จะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้อย่างเต็มที่ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษ ัท มีค วามหลากหลายทัง้
วิช าชี พ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า น
อุต สาหกรรม ด้านบัญ ชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารภาวะวิกฤต
ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ และเพศ ซึ่ง ปั จจุบนั
คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ น
ผู้บริหารจานวน 5 คน และกรรมการอิสระจานวน 4 คน กาหนด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่าน
ไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี กรรมการอิสระเหล่านัน้ อาจได้รบั การแต่งตัง้
กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งต่อไปได้อกี หากคณะกรรมการบริษทั เห็น
ว่ามีความเหมาะสม
ตามข้อ บังคับ ของบริษ ัท ก าหนดไว้ว่าในการประชุ ม สามัญ
ประจ าปี ทุ ก ครัง้ กรรมการจะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง อย่ า งน้ อ ย
จานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่ีสอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง
ๆ ต่ อ ไปให้ ก รรมการที่ อ ยู่ ใ นต าแหน่ ง นานที่ สุ ด เป็ นผู้ อ อกจาก
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ตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ งไปนัน้ อาจจะ
เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุ ด ย่อ ย ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ล
กิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อ ปฏิบตั ิหน้ าที่
เฉพาะเรื่อ งและเสนอเรื่อ งให้ค ณะกรรมการบริษ ัท พิจารณาหรือ
รับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิท ธิหน้ าที่ตามที่ ได้
กาหนดไว้ในอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษ ัท มีน โยบายให้ ป ระธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห ารต้อ งไม่เป็ น บุ คคลเดีย วกัน เพื่อ ให้เกิด
ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบาย
การกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี้ บริษทั ได้แบ่งแยก
บทบาทหน้ าที่ความรับ ผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษ ัท กับ
ผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนิ นงาน โดย
คณะกรรมการบริษ ัท ท าหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับ
ดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร
ทาหน้าทีบ่ ริหารงานของบริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบาย
ที่กาหนด โดยประธานกรรมการบริษ ัท และ ประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารเป็ นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั งิ านด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างมี
ประสิท ธิภ าพ คณะกรรมการบริษ ัท ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
จานวนบริษ ัท ที่กรรมการแต่ล ะคนจะไปดารงต าแหน่ งกรรมการ
บริษ ัท จดทะเบีย นอื่น ได้ไม่เกิน 5 บริษ ัท และประธานเจ้าหน้ าที่
บริห ารและผู้บ ริห ารระดับ สูง ของบริษ ัท สามารถด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษทั อื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยไม่รวมบริษทั ย่อย ทัง้ นี้
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อทา
หน้ าที่ ให้ ค าแนะน าด้ า นกฎ ห ม ายและกฎ เกณ ฑ์ ต่ างๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลกิจการของ
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้ม ีการปฏิบตั ิตามมติ
คณะกรรมการ รวมทัง้ หน้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบอื่ น ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์

2.บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ทาหน้าที่พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องที่สาคัญ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั อย่างสม่ าเสมอ
เช่น ทบทวนและอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทาง
การเงิน ความเสี่ย ง แผนงาน และงบประมาณ เป็ น ประจาทุ ก ปี
รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การแบ่ งแยกหน้ าที่ ระหว่ างการก าหนดนโยบายและ
การบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแบ่งอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ และการ
บริห ารงานประจ าวัน ออกจากกัน อย่ า งชัด เจน โดยประธาน
กรรม ก ารแล ะป ระธาน เจ้ า ห น้ าที่ บ ริ ห ารถู ก เลื อ ก ตั ้ง จาก
คณะกรรมการบริษ ั ท ซึ่ ง ประธานกรรมการไม่ ไ ด้ เป็ นบุ ค คล
เดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูน้ าและมีส่วนสาคัญใน
การตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษทั อันเป็ นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ที่ได้พจิ ารณาและกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจ
ร่วมกับฝ่ ายจัดการ เป็ นผู้นาการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ม ี
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผล โดยสนับสนุ นให้ กรรมการทุ กคนมี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม และแสดงความเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระ
ตลอดจนท าหน้ าที่ป ระธานในที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ของบริษ ัท ทัง้ นี้
ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ
สนับสนุ นและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการผ่านทาง
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห ารอย่ า งสม่ า เสมอ ในขณะที่ ป ระธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารรับผิดชอบเกีย่ วกับการบริหารจัดการบริษทั ภายใต้
กรอบอ านาจที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณ ะกรรมการบ ริ ษ ั ท
(รายละเอี ย ดอ านาจหน้ า ที ่ และความรับ ผิ ด ชอบของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
- นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ น
ลายลัก ษณ์ อกั ษร ซึ่งที่ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษ ัท ได้ให้ค วาม
เห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้ม ีการ
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา

บริษ ัท มีก ารสื่อ สารให้ทุ ก คนในองค์ก รได้เข้าใจถึง นโยบายการ
ก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดีให้ถู ก ต้อ งตรงกัน เพื่อ ส่งเสริม ให้ทุ ก คนใน
องค์ ก รปฏิ บ ั ติ ต ามนโยบายที่ ก าหนด และจากการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ได้ ม ี ม ติ อ นุ มั ติ ให้ ค ณ ะก รรม ก ารต รวจส อ บ เป ลี่ ย น เป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อมีบทบาทหน้าที่
ส่งเสริม ศึก ษา ปรับ ปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์ก าร
กากับดูแ ลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษ ัท ให้เป็ น ปั จจุบ ัน
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- จรรยาบรรณธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั ยึดมั ่นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็ น
ธรรม โดยมีน โยบายที่ จ ะก าหนดจรรยาบรรณธุ ร กิ จ (Code of
Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ
โดยที่ จ รรยาบรรณดัง กล่ า วจะสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ ง ค่ า นิ ยม และ
แนวทางปฏิบตั งิ าน ที่ทุกคนพึงปฏิบตั ติ น และปฏิบตั งิ านตามกรอบ
จรรยาบรรณที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับ ระบบการ
ควบคุ ม และการตรวจสอบภายใน การรับ และการให้ ข องขวัญ
ทรัพ ย์สิน หรือ ประโยชน์ อ่ืนใด ทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง
การปฏิบตั ติ ่อพนักงาน และความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ บริษ ัท ได้ม ีก ารประกาศและแจ้งให้พ นัก งาน ผู้บ ริห าร
และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
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- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนิน
กิจ กรรมทางธุร กิจ จะต้ อ งท าเพื่อ ผลประโยชน์ สู ง สุด ของบริษ ัท
เท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวน
และเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ ท่ีขดั กันให้บริษทั ทราบถึง
ความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
ในการพิจ ารณาการเข้า ท าธุ ร กรรมต่ า งๆ ก าหนดให้ผู้ ท่ี ม ีส่ ว น
เกี่ยวข้อ งหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้อ งไม่เข้าร่วมการ
พิจารณา และไม่มอี านาจอนุ มตั ิในธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการท า
รายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อ นไข
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับ ดูแลกิจ การจะน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่
มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง ได้ ม ี ก ารพิ จ ารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมทัง้ จะได้ม ีก ารเปิ ดเผยไว้ใ น
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1)
ด้วย
คณะกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษ ัท ซึ่งหมายรวมถึง คู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ และรายงาน
ก ารเป ลี่ ย น แ ป ล งก ารถื อ ค รอ งห ลั ก ท รั พ ย์ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซ้อื ขาย โอน หรือรับโอน รวมทัง้
ห้า มมิให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารหรือ หน่ ว ยงานที่ได้ร บั ทราบข้อ มู ล
ภายในเปิ ด เผยข้อ มูลภายในแก่บุ คคลภายนอกหรือ บุ คคลที่ไม่ม ี
หน้ าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือ น
ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่
ข้อ มูลดังกล่าวอย่างน้ อ ย 3 วัน ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ นการป้ อ งกันไม่ให้นา
ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
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- ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการ
ควบคุ ม ภายในทั ้ง ในระดับ บริ ห าร และระดับ ปฏิ บ ั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะ
สร้างความมั ่นใจต่อฝ่ ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
ช่ ว ยให้ก ารด าเนิ น ธุรกิ จ เป็ นไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมีก าร
จัดสรรทรัพ ยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตามที่ตงั ้ ไว้
ช่วยปกป้ อ งคุ้ม ครองทรัพย์สินไม่ให้ร ั ่วไหล สูญ หายหรือจากการ
ทุ จริตประพฤติม ิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง
น่ า เชื่ อ ถื อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรปฏิ บ ั ติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ข้ อ บั ง คับ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและช่ ว ยคุ้ ม ครองเงิน ลงทุ น ของผู้ ถื อ หุ้ น
ดังนัน้ บริษทั จึงได้กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนิ นการของ
ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บ ริหารในเรื่อ งต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อ กั ษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษทั ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ผู้ตดิ ตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ
รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพ
ของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มขี ้ึน รวมทัง้ ได้จดั ทา
และทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ ด้านการดาเนินงาน การรายงาน
ทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ นโยบาย และการกากับ
ดู แ ลการปฏิบ ัติง าน ตลอดจนการจัด การความเสี่ย ง และยัง ให้
ความสาคัญ กับสัญ ญาณเตือ นภัยล่วงหน้ าและรายการที่ผิดปกติ
โดยสานักตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ตรวจสอบและประเมินข้อมูล
ทัง้ ที่ เป็ นข้ อ มู ล ทางการเงิน และไม่ ใช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิน อย่ า ง
สม่ าเสมอ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ความมั ่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนิน
ไปได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั ง้ สอบทานการปฏิ บ ั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
และสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษทั โดยรายงานผล
การตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

- การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญ ในด้ านการบริหารความ
เสี่ยง และเป็ นผู้รบั ผิดชอบกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ย งใน
ภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร เพื่อ จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้
โดยปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่ อ ให้ ก ารบริห ารความเสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิภ าพและเป็ นไปตาม
นโยบายที่ได้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสีย่ ง
ใดที่จะเป็ นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ าหมายตาม
แผนที่กาหนดแล้ว บริษทั จะต้อ งมีม าตรการในการบริหารความ
เสีย่ งเหล่านี้ ตลอดจนการทบทวนอนุ มตั ิ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ หรือกล
ยุทธ์ของบริษทั ในทุกปี รวมถึงมีการติดตามดูแลให้มกี ารนากลยุทธ์
ของบริษ ัท ไปปฏิบ ัติต าม พร้อ มกับ ส่งเสริม และกระตุ้น ให้ทุ ก คน
สร้างวัฒนธรรมการทางานทีต่ ระหนักถึงความสาคัญของความเสีย่ ง
ท าความเข้าใจสาเหตุ ของความเสี่ยง และด าเนิ น การแก้ไข อาทิ
การปรับปรุงขัน้ ตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้ องกันหรือลด
ความเสี่ยงที่อ าจจะเกิดขึ้น ทัง้ นี้ เพื่อ วัตถุประสงค์ในการป้ อ งกัน
และลดความสู ญ เสีย ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น และในทางกลับ กัน การ
ด าเนิ น การอย่ า งเป็ นระบบดัง กล่ า วข้ า งต้ น จะส่ ง ผลให้ บ ริษ ัท
สามารถได้ร บั ประโยชน์ จ ากโอกาสทางธุรกิจ ใหม่ ๆ ที่จ ะสร้า ง
คุณค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรด้วย
- รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษ ัท มีห น้ า ที่รบั ผิด ชอบต่ อ งบการเงิน ของ
บริษทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ ท าหน้ าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้ม ีการ
จัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคณ
ุ ภาพและถูกต้องตามมาตรฐาน
ทางบัญชีท่เี ป็ นทีย่ อมรับโดยทั ่วไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของ
บริษทั อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญ ชีและ/หรือ ผู้สอบ
บัญ ชี ม าประชุ ม ร่ ว มกัน และน าเสนอรายงานทางการเงิน ต่ อ
คณะกรรมการบริษ ัท ทุ ก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษ ัท เป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน
(รายงานความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการต่ อ รายงานทาง
การเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตรวจสอบโดยผู้ส อบ
บัญชีของบริษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ข้อมูล
ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริง
อย่างครบถ้วน และสม่าเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้ าใน
แต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
โดยปกติ เ ป็ นประจ าทุ ก 3 เดือ น และอาจมี ก ารประชุ ม พิ เ ศษ
เพิ่มเติม ตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน นาส่ง
เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย
5 วันท าการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้มเี วลาศึกษาข้อมูล ใน
เรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมเี หตุจาเป็ น
เร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บ รวบรวม
เอกสารรายงานที่ ร บั รองแล้ ว เพื่อ ใช้ ในการอ้ า งอิง และสามารถ
ตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษทั ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงาน
เสนอให้ค ณะกรรมการทราบทุ ก ไตรมาสเพื่อ ให้ ค ณะกรรมการ
สามารถกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่อง
และทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารเป็ นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า
วาระการประชุม คณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระ
การประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่อ งต่ างๆ ประธานกรรมการบริษ ัท ซึ่งท า
หน้ าที่ประธานในที่ประชุม จะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็น ได้อ ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับ สูงเข้า
ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ส ารสนเทศรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ เพิ่ม เติม ในฐานะผู้ ท่ี เกี่ ย วข้อ ง รวมทัง้ จะได้ร บั ทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษทั ให้ถือมติข อง
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึง่ บริษทั ได้
กาหนดให้มจี านวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติ
ต้ อ งไม่ น้ อยกว่ า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั ้ง หมด โดย
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กรรมการที่มสี ่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานใน
ทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการทุ ก คนมีสิท ธิท่ีจ ะตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประชุ ม และเอกสารส าคัญ อื่น ๆ และหากกรรมการอิ ส ระหรือ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการ
อื่ น ๆและฝ่ ายบริห ารของบริษ ัท ต้ อ งด าเนิ น การตอบข้ อ สงสัย
ดัง กล่ า วอย่ า งรวดเร็ว และครบถ้ ว นเท่ า ที่ จ ะเป็ นไปได้ในกรณี ท่ี
กรรมการไม่ เห็น ด้ว ยกับ มติ ท่ี ป ระชุ ม กรรมการสามารถขอให้
เลขานุ การบริษทั บันทึกข้อ คัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือ
ยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษทั ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ เลขานุ การบริษทั
ได้เข้าร่วมการประชุม ด้วย โดยเป็ น ผู้บ ัน ทึกรายงานการประชุ ม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป
รวมทัง้ เป็ นผู้จดั เก็บข้อ มูลหรือ เอกสารเกี่ยวกับ การประชุม ต่ างๆ
เพื่อ สะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทั จะ
เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มเี หตุจาเป็ น ซึง่ จะแจ้ง
เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั มี
นโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่าง
กันเองตามความจาเป็ นอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อปี เพื่ออภิปรายปั ญหา
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ ายบริหาร
ร่ว มด้ ว ย และแจ้ง ให้ ป ระธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริห ารทราบถึง ผลการ
ประชุม
4. ค่าตอบแทน
บริษ ัท มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บ ริห ารใน
ระดั บ ที่ เ หมาะสม โดยมี ค ณ ะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทนสาหรับ
กรรมการและผู้บริห ารระดับ สูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร
พร้อ มทัง้ เสนอหลัก การและจ านวนค่ า ตอบแทนที่เหมาะสมต่ อ
คณะกรรมการบริษ ัท เพื่อ พิจ ารณาอนุ ม ัติ ส าหรับ ค่ าตอบแทน
กรรมการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารราอนุมตั ติ ่อไป
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1. น โย บ าย แ ล ะห ลั ก เก ณ ฑ์ ก ารจ่ าย ค่ าต อ บ แ ท น
คณะกรรมการบริษทั
นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น 2 รูปแบบ
คือ 1. เบี้ยประชุมต่อครัง้ ที่มาประชุม 2. ค่าตอบแทนรายเดือนและ
โบนัสกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษทั และ
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ของบริษ ัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการแต่ละท่าน
2. นโยบายและหลัก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้ บ ริห าร
ระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เป็ นผู้พิจ ารณา
ทบท วนค่ า ตอบ แท นของประธานเจ้ า หน้ าที่ เพื่ อเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการ
ก าหนดตามโครงสร้า งค่า ตอบแทนของบริษ ัท โดยเป็ นอัต ราที่
แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มี
คุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รบั มอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบ
เพิม่ ขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความเหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้
5. การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั
บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
เลขานุ การบริษทั เข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั เช่น
หลักสูตรที่จดั ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆ
ที่เกี่ย วข้อ งอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดปี โดยกรรมการของบริษ ัท มี
ประวัติได้เข้ารับอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยแล้ว (ดังรายละเอียดตามข้อมูลประวัตขิ องกรรมการแต่ละท่าน)
รวมถึงจัด ให้ม ีก ารเยี่ย มชมกิจการโรงงานอย่างน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้
ส่งเสริมให้ม ีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการ
และผู้บ ริห ารระดับ สูง และในกรณี ท่ีม ีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
หรือ กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้ม ีเอกสารและข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มี

การแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาเนินธุรกิจของบริษทั
ให้แก่กรรมการใหม่

• มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยีย่ ม

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

• มากกว่าร้อยละ 65 = ดี

คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเองรายคณะ และประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ปี ละ 1 ครัง้
เพื่อ ทบทวนผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา และใช้เป็ น ข้อ มูลในการ
บริหารนาไปปรับปรุงพัฒ นาให้ม ีประสิท ธิภ าพมากยิ่งขึ้น โดยใช้
แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

• มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้

ในการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการแบบรายคณะ
และแบบคณะกรรมการชุดย่อย ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุดย่อ ย
รายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การป ระเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของคณ ะกรรมการ
รายบุคคล
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีข้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะ
นาคะแนนเหล่านัน้ มาหาค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกรรมการทัง้ ชุด
โดยหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่
ละข้อทัง้ หมด ดังนี้

• มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก

• ต่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง
7. การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ห น้ าที่ ข องประธานเจ้ า หน้ าที่
บริหาร
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี
ของผูด้ ารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจาทุกปี โดย
ใช้แบบฟอร์ม ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้ าที่บริหารของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้ดชั นีวดั ความสาเร็จขององค์กร
เที ย บกั บ ความส าเร็ จ ของเป้ าหมายและแผนงานประจ าปี
ความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถในการ
บริห ารจัด การ (Managerial Competency) โดยผ่า นการน าเสนอ
จากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และแจ้งผลการ
ประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริห าร
รับทราบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
8. การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษ ั ท ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กั บ การจัด ให้ มี
แผนการสืบทอดตาแหน่ งงานและแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อสืบทอด
ต าแหน่ งผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ของบริษ ั ท ทั ง้ นี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มี
ศักยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที่จะดารงตาแหน่ งงานที่
ส าคั ญ ดั ง กล่ า ว โดยใช้ ห ลั ก การพั ฒ นาสายอาชี พ (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
และกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สู ง ไว้เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
เพื่อ ให้ได้รบั ทราบและเข้าใจขอบเขตการพัฒ นาเพื่อให้เติบโตได้
อย่ า งมั ่นคงและยั ่งยืน ไปพร้อ มกับ บริษ ัท อัน จะส่ ง ผลให้ บ ริษ ัท
สามารถบรรลุเป้ าหมายเชิงกลยุท ธ์ได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล
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วิธีก ารและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บ ริห าร
ระดับสูง ดังนี้

ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระ ดังนี้

1) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มแี ผนพัฒ นาศักยภาพ
ผูบ้ ริหาร
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เป็ นผู้
พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข องแต่ ล ะ
ตาแหน่ งงาน เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริหารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามที่กาหนด และ
สามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร ประเมิน การปฏิบ ัติงานและ
ความรู้ ของผู้บริหารที่มรี ะดับความสามารถที่ต้องการในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
4) ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทา
แผนการสืบทอดตาแหน่ งงานของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร เป็ นประจ า และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ทราบปี ละ 1 ครัง้

1. ถือ หุ้ น ไม่ เกิน ร้อ ยละ 1.0 ของจ านวนหุ้ น ที่มีสิท ธิอ อก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือ
หุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการที่ม ีส่ ว นร่ว มบริห ารงาน
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษ ั ท บริษ ั ท ใหญ่ บริษ ั ท ย่ อ ย บริษ ั ท ร่ ว ม บริษ ั ท ย่ อ ยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้ม ีอานาจควบคุมของบริษ ัท
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้ อง และ
บุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่ม ีหรือ เคยมีความสัม พันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษ ัท ย่ อ ยบริษ ัท ร่ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรือ ผู้ มี อ านาจ
ควบคุ ม ของบริษ ั ท ในลัก ษณะที่ อ าจเป็ นการขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุ้น
ที่มนี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อ านาจควบคุ ม ของบริษ ัท เว้น แต่ จ ะได้ พ้ น จากการมีล ัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้ อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ได้ร บั แต่งตัง้ ให้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้สอบบัญ ชีข องบริษ ัท บริษ ัท ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย ผู้มอี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วน
ของสานักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระ
6. ไม่ เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้ ใ ห้ บ ริก ารทางวิช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง
รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษ ัท ย่ อ ย บริษ ัท ร่ว ม ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ หรือ ผู้ มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่ม ีนัย ผู้ม ีอานาจควบคุม

9. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
• กรรมการอิ สระ
บ ริ ษ ั ท ก าห นดอ งค์ ป ระกอ บ คณ ะกรรม การบ ริ ษ ั ท ให้
ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระอย่ า งน้ อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็ นผู้
แต่งตัง้ กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้ บริษทั
มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้ คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือ กกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัติของผู้ท่จี ะมาทาหน้าที่
เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณ สมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริษ ั ท มหาชนจ ากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อ บังคับ และ/หรือ ระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง โดยกรรมการอิส ระจะมี
คุณ วุฒ ิการศึกษา ความเชี่ย วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ การ
ท างาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อ นาเสนอต่อ ที่
ประชุมผู้ถอื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไป
ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบ
วาระ คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการอิสระที่มคี ุณสมบัติ
ตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่ งแทน โดยกรรมการอิสระ
ที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่ งได้เพีย งเท่ าวาระที่ย ัง
เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระทีต่ นแทน
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หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีล ักษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้ อ ยกว่า 2 ปี ก่อ นวัน ได้รบั
แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อ เป็ นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้ นซึ่งเป็ นผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่ม ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขัน ที่ม ีนั ย กับ กิจ การของบริษ ัท หรือ บริษ ัท ย่อ ย หรือ ไม่เป็ น
หุ้ น ส่ ว นที่ ม ีนั ย ในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรือ เป็ นกรรมการที่ ม ีส่ ว นร่ ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงิน เดือ นประจา หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณ สมบัติความ
เป็ นอิสระของตนเองอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อมกับการ
รายงานข้อ มูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สาหรับจัดท าแบบแสดง
รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริษทั
• คณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที่ 6/2557 วัน ที่ 12
พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติในที่ประชุมจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อมีหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่เหมาะสม
เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ บริษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการ
ของบริษทั โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ และ/หรือตัวแทนผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ของแต่ละกลุ่ม ผู้ท รงคุณ วุฒ ิตามสายงานที่เกี่ยวข้อ ง กรรมการ
กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษทั ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่
มีคุณ วุฒ ิ ประสบการณ์ ศัก ยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix
มาเป็ นเครื่องมือในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะให้ความสาคัญต่อ
ผูม้ ที กั ษะ และประสบการณ์ ท่มี คี วามจาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีคุณ สมบัติสอดคล้อ งตามพระราชบัญ ญัติบริษทั มหาชน
จากัด พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ กฎของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และการก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดีข อง
บริษทั

2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่หี ลากหลายใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และเพิม่ มูลค่าให้แก่บริษทั
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุ นและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการ
กากับดูแลกิจการ เพื่อ สร้างคุณ ค่าให้แก่บริษทั ปฏิบ ัติหน้ าที่ด้วย
ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ค ว าม ระมั ด ระวั ง แ ล ะค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือ กและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องได้รบั
อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื คะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่
ประชุมผู้ถอื หุน้ เป็ นผู้แต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น เลือ กตัง้ กรรมการตามหลัก เกณฑ์ แ ละ
วิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่เี ลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ นผู้
ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือ กตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี ท่ีบุ ค คลซึ่งได้รบั การเลือ กตัง้ ใน
ลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุ ม สามัญ ประจ าปี ทุ กครัง้ กรรมการจะต้อ ง
ออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี
แรก และปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนาน
ที่สุดเป็ นผู้อ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผู้อ อกจากตาแหน่ งไปนัน้
อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ย่นื ใบลาออกต่อ
บริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษทั กรรมการ
ซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียน
ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดทราบด้วย
ก็ได้
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5. ในกรณีท่ตี าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจาก
ถึ ง คราวออกตามวาระ คณ ะกรรมการอาจเลื อ กบุ ค คลซึ่ ง มี
คุ ณ สมบั ติ และไม่ ม ี ล ั ก ษณ ะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษ ั ท มหาชนจ ากั ด และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ เข้า เป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุ ม คณะกรรมการคราวถัด ไป เว้น แต่ วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยู่ในตาแหน่ งได้เพีย งเท่ าวาระที่ย งั เหลือ อยู่ข องกรรมการที่ ต น
แทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
6. ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ข องจ านวนผู้ถื อ หุ้ น ซึ่ง มาประชุ ม และมี สิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
• กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษ ัท หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น (แล้วแต่ ก รณี )
เป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกากับ ดูแลกิจการอย่างน้อย 3
ท่ าน เพื่อ ท าหน้ าที่ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการของบริษทั กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแต่ละ
รายต้ อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระ และต้ อ งไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้ ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษ ัท ให้ต ัด สิน ใจในการด าเนิ น
กิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อ ย
ลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั
และไม่เป็ นกรรมการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ย่อย
ล าดับ เดีย วกัน เฉพาะที่ เป็ นบริษ ัท จดทะเบี ย น โดยกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการต้อ งมีคุณ สมบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึงประกาศ ข้อ บังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดว่า
ด้ว ยคุ ณ สมบัติแ ละขอบเขตการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างน้ อ ย 1
ท่ าน ต้อ งเป็ นผู้ม ีความรู้ความเข้าใจหรือ มีประสบการณ์ ด้านการ
บัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้ าที่ในการสอบทาน
ความน่ าเชื่อ ถือ ของงบการเงิน รวมถึงการท าหน้ าที่อ่ืน ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
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• กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3
คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึง่ หนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการสรร
หาและก าหนดค่ า ตอบแทน ต้ อ งมีค วามรู้ค วามสาม ารถ และ
ประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ในฐานะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมีความรู้ดา้ นบรรษัทภิบาล
มีค วามเป็ น กลาง และมีค วามเป็ น อิส ระตามหลัก การก ากับ ดูแ ล
กิจ การที่ดีในการสรรหาและคัด เลือ กบุ ค คลผู้ท่ีสมควรได้รบั การ
เสนอชื่อให้มาดารงตาแหน่ง
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
ค ณ ะ ก รรม ก า ร บ ริ ษ ั ท เป็ น ผู้ พิ จ า รณ าแ ต่ ง ตั ้ ง ค ณ ะ
กรรมการบริห ารความเสี่ยง เพื่อ ช่วยเหลือ คณะกรรมการบริษ ัท
ดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับ ต่างๆ ภายในองค์กร
เพื่อให้แน่ ใจว่าฝ่ ายจัดการซึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบงานด้านการบริหาร
จัดการความเสีย่ งขององค์กรได้นา ระบบการบริหารความเสี่ยงไป
ปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่างๆ
ที่เกี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ น ธุร กิจ ขององค์ก รอย่ า งครบถ้ว น โดย
กรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ อย่าง
น้อย 3 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
• ผู้บริหารระดับสูง
บริษ ัท มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือ กบุ คคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจ โดย
ด าเนิ น การคัด เลือ กตามระเบีย บเกี่ย วกับ การบริห ารทรัพ ยากร
บุคคล และจะต้อ งได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั /หรือ
บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารง
ต าแหน่ งประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร โดยการแต่ ง ตั ง้ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหารได้รบั มอบหมายให้เป็ นผูบ้ รรจุและแต่งตัง้ บุคคลที่
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ในธุรกิจของบริษทั เข้า
เป็ นพนั ก งานในระดั บ ต่ า งๆ ทั ้ง นี้ การแต่ ง ตั ้ง หั ว หน้ าหรื อ
ผู้รบั ผิด ชอบเกี่ย วกับ งานด้า นการตรวจสอบและควบคุม ภายใน
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการก่อน

จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษทั ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโปร่งใสและเป็ นธรรม
ซึ่งได้ดาเนินการอย่างต่อ เนื่ องภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและ
ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐานของผลประโยชน์ทส่ี มดุลและยั ่งยืน บริษทั ได้จดั ทา
จรรยาบรรณธุรกิจขึน้ เพื่อเป็ นคู่มอื ให้กรรมการบริษทั ฝ่ ายจัดการ
และพนักงานทุุกระดับใช้ในการปฏิบตั ิหน้ าที่เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบุุคลา
กรทุุกคนของบริษทั และบริษทั ย่อยมีความเข้าใจในหลักการ และมี
แนวปฏิบตั ใิ นการปฏิบตั งิ านทั ่วทัง้ องค์กร เพื่อประโยชน์สูงสุุ ดของ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม
จรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้ว ยหลัก การ แนวปฏิบ ัติ และ
ตัวอย่างพร้อมคาแนะนาในการพิจารณาในเรื่องที่สาคัญ และจาเป็ น
ในการปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ตามเป้ าหมายขององค์กรรวม 10 เรื่อ ง
ดังนี้
ด้านคุณธรรม
1 สิทธิมนุษยชนและแรงงาน
2 สิ่ ง แวดล้ อ ม สุุ ข ภาพ และ
ความปลอดภัย

ด้านการดูแลทรัพย์สิน
7 การปฏิ บ ัติ ต่ อ ข้ อ มูู ล และ
ทรัพย์สิน (รวมถึงทรัพ ย์สิน
ทางปั ญญา)

ด้านจริยธรรม
3 การต่อต้านคอร์รปั ชั ่น
4. ข องก านั ล แ ละการเลี้ ย ง
รับรอง
5. ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์
6. การดาเนินการด้านการเมือง

ด้านการทาธุรกิ จ
8 การเปิ ดเผยข้ อ มูู ล และ
การสื่อสาร
9 การทาธุรุ กรรมของบริษทั
10. การแข่งขันทางการค้า

ทัง้ นี้ บ ริษ ัท ได้เผยแพร่คู่ม ือ จรรยาบรรณบนเว็ ป ไซต์ข องบริษ ัท
www.pjw.co.th
บริษ ัท ได้ ส่ือ สารโดยการอบรมพนั ก งาน ซึ่ง มีต ัว อย่ างเหตุุ
การณ์ ท่ีเกี่ยวข้อ งในการปฏิบ ัติงานในแต่ละเรื่อ งเพื่อ ให้พนักงาน
เข้าใจหลักการและแนวปฏิบตั ิต่างๆ ที่กาหนดไว้ในจรรยาบรรณ
ทั ง้ 10 เรื่อ ง และสามารถน าไปปฏิ บ ั ติ ไ ด้ โดยเฉพาะเรื่อ งที่
เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมไปถึงแนวทางปฏิบตั ิ
ที่ถูกต้องในกรณีท่พี นักงานอาจพบเห็นการกระทาผิดจรรยาบรรณ
การจัดหลักสูตรอบรมในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณให้เป็ น
ส่วนหนึ่ งของการปฐมนิ เทศพนักงานใหม่ และพนัก งานในระดับ
หัวหน้างาน

การเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาการที่ ส าคัญ ของ
นโยบาย แนวปฏิ บัติ และระบบการก ากับ ดู แ ล
กิ จการในรอบปี ที่ ผา่ นมา
ในที่ประชุุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษทั โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวน
นโยบายกากับดููแลกิจการ และผลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูู
แลกิจ การที่ดี (CG Code) ในแต่ ล ะข้ อ เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่า ได้ มีก าร
ปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าวตามความเหมาะสม
กับการดาเนินธุุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ตาม สาหรับหลักปฏิบตั ิท่ี
ไม่สามารถปฏิบ ัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ ในปั จจุุบ ัน
คณะกรรมการบริษ ัท ได้ พิจ ารณาก าหนดมาตรการ ทดแทนที่
เหมาะสมและได้บ ัน ทึ ก ไว้เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของมติ ค ณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ สรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ทบทวนและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุุ กปี โดยปี 2564 มีเรื่องที่ บริษทั
ยังไม่ได้นาหลักปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดููแลกิจการที่ดมี าปรับใช้
ในการดาเนินธุรุ กิจ ดังนี้
หัวข้อ
1 บริษทั ฯ ไม่ได้เปิ ดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของ CEO
เหตุผล/ความจาเป็ น
บริษ ัท ฯ ได้ม ีก ารเปิ ด เผยรายละเอีย ดค่า ตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ผูอ้ านวยการรวมอยู่ในค่าตอบแทนของ
คณะผูบ้ ริหารแล้ว จึงมิได้แยกมาเปิ ดเผยต่างหาก
2. คณะกรรมการบริษทั ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
50%
เหตุผล/ความจาเป็ น
บริษทั อยู่ระหว่างการศึกษาการปรับโครงสร้างคณะกรรมการและ
พิจารณาตามความเหมาะสมกับการประกอบธุุรกิจของบริษทั ปั จจุุ
้้
บัน บริษทั มีกรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทังหมด
9 คน คิด
เป็ น 44.44%
3. กรรมการอิสระมีการดารงตาแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
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เหตุผล/ความจาเป็ น
ตามข้อบังคับของบริษทั ได้กาหนดให้มกี รรมการออกจากตาแหน่ ง
จานวนหนึ่ งในสาม ในทุกๆ ปี โดยกรรมการที่อยู่ในตาแหน่ งนาน
ที่สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ งกรรมการ โดยคณะกรรมการพิจารณา
ค่ า ตอบแทนและสรรหาจะเป็ นผู้ พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการ ที่
เหมาะสม เพื่อ เสนอคณะกรรมการอนุ ม ัติ บริษ ั ท ฯ จึงพิจ ารณา
กาหนดนโยบายจากัด จานวนปี ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อรักษา
ความต่ อ เนื่ องในการด ารงต าแหน่ งของ กรรมการอิ ส ระที่ ม ี
ประสบการณ์ ท่ี จ าเป็ นต่ อ การสนั บ สนุ น การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการให้บรรลุเป้ าหมาย จึงยังมีขอ้ ยกเว้นสาหรับกรรมการ
บางท่านซึ่งมี คุณสมบัติ สาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษ ัท ให้ได้รบั การแต่ งตัง้ กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ เนื่ อ งเกิน
ระยะเวลา 9 ปี
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7. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษทั
สานักงาน
เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหา

บริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

และกาหนดค่าตอบแทน

และกากับดูแลกิ จการ
สานักงาน

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการบริ หาร

ตรวจสอบ

ความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หาร

รองประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร

รองประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หารด้านการตลาด

ประธาน

ประธาน

ประธานเจ้าหน้ าที่

ประธานเจ้าหน้ าที่

ประธานเจ้าหน้ าที่

เจ้าหน้ าที่สาย

เจ้าหน้ าที่สาย

สายงานการตลาด

สายงานวิ จยั และ

สายงานการ

งานบัญชีและ

งานบริ หาร

พัฒนา

ปฏิ บตั ิ การ

การเงิ น
สายงานจัดซื้อจัดหา
สายงานบัญชี
และการเงิ น

สายงานการตลาด
บรรจุภณ
ั ฑ์

สายงานบริ หาร

สายงานการตลาด

ทรัพยากรมนุษย์

ชิ้ นส่วนยานยนต์

สายงานพัฒนา

สายงานผลิ ต

ผลิ ตภัณฑ์ใหม่

ชิ้ นส่วน
ยานยนต์
สายงานผลิ ต

สายงานพัฒนาธุรกิ จ

ชิ้ นส่วนโรงพ่นสี
สายงานผลิ ต
บรรจุภณ
ั ฑ์
สายงานประกัน
คุณภาพ
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายวิว รรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ
ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ
สองในสีค่ นนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้เป็ น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้อ อกโดย
จานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั
นัน้ ให้จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่
อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้อ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผู้อ อก
จากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการอิสระมีวาระในการดารงตาแหน่ งไม่เกิน 9 ปี ทัง้ นี้
เพื่อ ให้เป็ น ไปตามแนวทางการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีข องตลาด
หลักทรัพย์กรรมการอิสระเหล่านัน้ อาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่ งต่อไปได้อกี หากคณะกรรมการบริษทั เห็นว่ามีความ
เหมาะสม
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1. คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบในการ
จัดการบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
ของบริษทั
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบตั ิ
ที่ดสี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทยกาหนด
2. มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั
เพื่อ ให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
และพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี
3. กาหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการดาเนิน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั ควบคุมกากับดูแล (Monitoring
and Supervision) การบริห ารและการจัด การของฝ่ ายบริห ารให้
เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้ าที่ในการกากับ
ดูแลให้บ ริษ ัท ปฏิบ ัติต ามกฎหมายว่าด้ว ยหลัก ทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
การได้ม าหรือ จ าหน่ ายไปซึ่งทรัพ ย์สิน ที่สาคัญ หรือกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการ
แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริห าร ประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริห าร และ
คณะอนุ ก รรมการอื่น ตามความเหมาะสม รวมถึ ง การก าหนด
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้ าที่ท่กี าหนดนัน้
ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุ กรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว
สามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้
เสียหรือ มีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ อ่ืน ใดท ากับบริษ ัท หรือ
บริษ ัท ย่อ ย (ถ้ ามี) ยกเว้น เป็ นการอนุ ม ัติร ายการที่เป็ นไปตาม
นโยบายและหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
5. จัดท ารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อ
การจัดท าและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อ แสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนินงานในรอบปี ทผ่ี า่ นมา และนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6. กากับ ดูแล ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
7. จัดให้มกี ารทาจริยธรรมธุรกิจเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้
กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนักงานทุ ก คนเข้าใจถึงมาตรฐานด้าน
จริยธรรม ที่บริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ ติดตามให้มกี าร
ปฏิบตั ติ ามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
8. พิจารณากาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ ง (Risk
Management) ให้ครอบคลุม ทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้มีระบบ
หรือ กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการ
รองรับและวิธคี วบคุม เพื่อ ลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั อย่าง
เหมาะสม

9. จัดให้ม ีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าการทารายการต่างๆ ได้รบั อนุ มตั จิ ากผู้มอี านาจ
ระบบต่ า งๆ สามารถป้ องกัน การน าทรัพ ย์สิน ของบริษ ัท ไปใช้
ในทางมิชอบ
10. ก ากับ ดู แ ลและจัด การแก้ ไ ขปั ญหาความขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
11. คณะกรรมการอาจมอบอานาจให้กรรมการคนหนึ่ งหรือ
หลายคนหรือ บุ ค คลอื่ น ใดปฏิ บ ั ติ ก ารอย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อ าจม อ บ อ าน าจ เพื่ อ ให้ บุ ค ค ล ดั ง ก ล่ าวมี อ าน าจต าม ที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอานาจนัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
ที่ท าให้บุ คคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ ม ตั ิรายการที่ต น
หรือ บุคคลที่ตนมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ อาจจะมีความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะทาขึน้ กับบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุ น และ/หรือ ตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
ประกาศของหน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อ ง) เว้นแต่ เป็ น การอนุ ม ตั ิ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลัก เกณฑ์ ท่ีค ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการบริ หาร
1. รับ ผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับ
ติ ด ตาม ดู แ ลการบริห ารงานของคณะกรรมการบริห าร และ
คณะอนุ ก รรมการอื่ น ๆ ให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ ต ามแผนงานที่
กาหนดไว้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านต่างๆ ที่
จาเป็ นสาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั
2. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแก้ไข
ปั ญหา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ทีม่ สี าระสาคัญ
3. ก าหนดระเบี ย บวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริษ ัท
ร่วมกับประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และกลั ่นกรองวาระประชุมในแต่
ละครัง้

4. เป็ นประธานเพื่อ ดาเนิ นการประชุม คณะกรรมการบริษ ัท
และประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
บริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5. เป็ น ผู้ ล ง ค ะแ น น เสี ย ง ชี้ ข า ด ใน ก รณี ที่ ที่ ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ าย
เท่ากัน
6. มีอานาจอนุ มตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทั เช่น การจัดซื้อทรัพย์สนิ การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญ
เพื่อ ประโยชน์ บ ริษ ัท และ การท ารายการอื่นเพื่อ ประโยชน์ ของ
บริษทั ซึ่งอานาจการอนุ มตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการอนุ มตั ริ ายการปกติ
ทั ่วไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่ เกิน 20 ล้านบาท
แต่ไม่เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ประกาศกาหนด

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี โดยได้ ม ี ก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้าง
การบริหารงานของคณะกรรมการต้องมีความหลากหลาย ในด้าน
ทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน
ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกล
ยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแล
กิจการ
คณะกรรมการบริษทั มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และ
ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการแต่ ล ะชุ ด ไว้ในกฎบัต รของ
คณะกรรมการชุด ต่างๆ เพื่อ ช่วยสอบทาน ทบทวน มอบหมาย
ก าหนดนโยบายต่ า งๆ ของบริษ ัท ตามอ านาจหน้ า ที่ ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เป็ นสาคัญ
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คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมีจานวน 3 ท่าน ซึง่ รายนามของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวสุพตั ตรา นิจจะยะ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทัง้ สามท่ าน เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒดิ ้านการบัญชี ภาษีอากร การเงิน การบริหารจัดการ
การบริหารความเสีย่ ง และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ในปี 2564 มี ก ารประชุ ม 4 ครัง้ โดยมี ก ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษ ัท และมีการประชุม ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญ ชี
ภายนอกและผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจาปี
วาระการด ารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบและก ากับ
ดูแลกิ จการ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 3 ปี
ทัง้ นี้ เมื่ อ ครบวาระการด ารงต าแหน่ งดัง กล่ า ว ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้
ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งได้อกี นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระดัง กล่ า วข้ า งต้ น แล้ ว กรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล
กิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. ตาย
3. ขาดคุณ สมบัติการเป็ น กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้
4. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
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กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการคนใดจะลาออกจาก
ตาแหน่ ง ให้ท าเป็ นหนังสือ ยื่นต่อ ประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นี้
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการที่ประสงค์จะลาออกก่อน
ครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อ บริษทั ล่วงหน้ าไม่
น้อยกว่า 30 วัน พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคล
ที่ลาออก ทัง้ นี้ บ ริษ ัท ต้อ งแจ้งการลาออกพร้อ มส่งสาเนาหนังสือ
ลาออกให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย กรณีท่ี
กรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อนครบ
วาระการดารงตาแหน่ ง บริษทั จะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อม
สาเหตุ ใ ห้ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศทราบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบที่ถู ก ถอดถอนนัน้ มีสิท ธิช้ีแ จงถึงสาเหตุ ด งั กล่ าว ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
กรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการว่าง
ลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ
และก ากับ ดูแลกิจการ หรือ อย่างช้าภายใน 3 เดือ น นับ แต่ วนั ที่
จานวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีความต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดู แ ลกิ จ การแทนอยู่ ใ นต าแหน่ งได้ เ พี ย งวาระที่ เ หลื อ อยู่ ข อง
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทีต่ นแทน

อ านาจหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบของคณ ะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
1. สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ
2. สอบทานให้บ ริษ ัท มีระบบการควบคุม ภายใน (Internal
control) และระบ บ ก ารตรวจสอบ ภ ายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ล และพิจ ารณาความเป็ นอิส ระของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็น ชอบในการ
พิจ ารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิก จ้างหัว หน้ าหน่ ว ยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือ หน่ วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. พิจารณาให้ค วามเห็น และให้ข้อ สัง เกตงบประมาณและ
อัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ ายบริหารเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ
4. สอบทานให้บ ริษ ัท มีก ระบวนการพัฒ นาการก ากับ ดูแ ล
กิจการที่ดีอ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ ให้แ นวทางและข้อ เสนอแนะที่
จาเป็ น เพื่อ การพัฒ นา และให้ความสาคัญ โดยส่งเสริม ให้บ ริ ษ ัท
กาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็ นวาระประจาของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั
5. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่าง
เป็ นระบบมาตรฐานทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รวมถึงการหารือร่วมกับฝ่ ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษทั ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุก
ด้าน รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
6. ร่ว มกับ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะท างาน
บริห ารความเสี่ย ง และฝ่ ายบริห าร ในการพิ จ ารณา และให้
ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั
7. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมี
ความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม กับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทั ้ง นี้ เ พื่ อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
10. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดู แ ลกิ จ การโดยเปิ ดเผยไว้ใ นรายงานประจ าปี ของบริษ ัท ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และต้ อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็น เกี่ย วกับ ความถู กต้อ ง ครบถ้วน เป็ น ที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือ ข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การได้ ร ับ จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุ้นและผู้ลงทุนทั ่วไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
11. ก ากับ ดูแ ลให้ม ีก ระบวนการรับ แจ้งเบาะแส ในกรณี ท่ี
พนักงานและผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นการ
กระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่ าฝื น หรือ ไม่ป ฏิบ ัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่ อ ให้ ค วามมั น่ ใจแก่ ผู้ แ จ้ ง เบาะแสว่ า บริษ ั ท มี ก ระบวนการ
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สอบสวนที่ เ ป็ นอิ ส ระ และมี ก ารด าเนิ น การในการติ ด ตามที่
เหมาะสม
12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาเป็ น

13. ในกรณีท่พี บหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการด าเนิ น งานของบริษ ัท ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การรายงานต่ อ คณะกรรมการของบริษ ั ท เพื่ อ
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื น กฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพ ย์ ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
14. พิ จ ารณ าและท บ ท วน เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ก ฎ บั ต รข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ภาระหน้ า ที่ ต ามแนวปฏิ บ ั ติ ท่ี ดี และ
สอดคล้องกับสิง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั คาดหวัง

15. ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณ ะกรรมการของบริ ษ ั ท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ
ในการปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การ มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทั ่ว
ทั ง้ องค์ ก ร จึ ง มี ม ติ แ ต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง
ประกอบด้ว ย กรรมการอิส ระ อย่ า งน้ อ ย 3 ท่ า น และผู้บ ริห าร
ระดั บ สู ง จ านวนไม่ น้ อยกว่ า 2 ท่ าน โดยก าหนดให้ ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและตรวจติดตามปั จจัยเสี่ยง
และผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ ทัง้ ด้าน
การเงิน ด้านการปฏิบ ัติก าร ด้า นสภาพแวดล้อ มและการตลาด
ด้านกฎหมาย รวมถึง การก าหนดนโยบายและก ากับ ดูแ ลให้มี
ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบ
ต่อ ธุรกิจของบริษ ัท อย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดองค์ป ระกอบ
ขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ย งสามารถปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ไ ด้อ ย่ า งมีป ระสิท ธิผ ล
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษทั มีจานวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ
3 ปี กรรมการบริหารความเสีย่ งซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจ
ได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ย งรับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท โดยตรง และมี
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
อ านาจ หน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริห ารความเสี่ยงและวางกรอบ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษ ัท รวมถึงจัดท าแผนงาน
การบริหารความเสีย่ งและจัดทารายงานการบริหารความเสีย่ ง ซึ่ง
ครอบคลุมความเสีย่ งด้านต่างๆที่มผี ลต่อเป้ าหมายและการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั อันได้แก่ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้าน
การลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ความเสีย่ งจากการบริหารธุรกิจ
บนสภาพแวดล้ อ มที่ม ีก ารแข่ งขัน และมีก ารเปลี่ย นแปลงแบบ
พลวัต ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบาย
ภาครัฐ ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ ความเสีย่ ง
การเกิดทุจริต เป็ นต้น
2. พิจารณาสอบทานและให้ค วามเห็น ชอบความเสี่ย งที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
รับทราบ
3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมิน
ความเสี่ ย ง แนวทาง และมาตรการจัด การความเสี่ ย ง และ
แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดการความเสีย่ งที่เหลืออยู่ของบริษทั เพื่อให้
มั ่นใจว่าบริษทั มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
4. ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ ก ารบริห ารความเสี่ย งองค์ ก ร
ประสบความสาเร็จ เสนอแนะวิธีป้อ งกัน และวิธี ลดระดับ ความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม
นโยบายและแผนงานการบริห ารความเสี่ย งที่ก าหนดไว้อ ย่า ง
ต่ อ เนื่ อง เพื่ อ ให้ ร ะบบการปฏิ บ ั ติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
6. ให้คาแนะนา และการสนับสนุ นแก่คณะกรรมการบริษทั
ฝ่ ายบริหาร และคณะทางานบริหารความเสีย่ ง ในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ย งระดับ องค์ก ร รวมถึงส่งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ม ีก าร
ปรับปรุง และพัฒ นาระบบบริห ารความเสี่ย งระดับองค์ก รอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ

7. รายงานความเสี่ยงที่สาคัญ ขององค์กร รวมถึงสถานะ
ของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ ยง ความคืบหน้ า
และผลของการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อ
รับทราบเป็ นประจา
8. ให้ ค วามเห็น และข้ อ เสนอแนะในการใช้ บ ริก ารจาก
บุคคลภายนอก เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาทีเ่ ป็ นอิสระเกี่ยวกับกรอบ
ขอบเขต และการปฏิบตั งิ าน ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้แก่
ส่วนบริหารความเสีย่ ง
9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสีย่ ง ให้
สอดคล้อ งกับ การเปลี่ย นแปลงของผลกระทบจากปั จจัยภายใน
และภายนอก
10. ทบทวนและปรับ ปรุงกฎบัตรให้ม ีความเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ และ/หรือ กฎระเบี ย บ
ข้อ บังคับของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษทั
11. มี อ านาจในการพิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ คณะท างาน หรือ
บุคลากรเพิม่ เติม หรือว่าจ้างผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้ตาม
ความจาเป็ น เพื่อให้งานการบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพ และ
สามารถป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิผล
12. ปฏิบ ัติห น้ าที่อ่ืน ใดอัน เกี่ย วเนื่ อ งกับ การบริห ารความ
เสีย่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
13. จัด ท ารายงานผลการปฏิบ ัติง านประจ าปี และมีก าร
นาเสนอในรายงานประจาปี ทุกปี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination
and Remuneration Committee : NRC) จั ด ตั ้ ง ขึ้ น ต า ม ม ติ ที่
ป ระชุ ม ค ณ ะกรรม ก ารบ ริ ษ ั ท ค รั ง้ ที่ 6/2557 เมื่ อวั น ที่ 12
พฤศจิก ายน 2557 เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนของบริษ ัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการสรรหา
ของกรรมการและประธานเจ้า หน้ า ที่ บ ริ ห าร รวมถึ ง พิจ ารณา
หลัก เกณฑ์แ ละรูป แบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร ตามมติ ท่ี ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษ ั ท ได้
มอบหมายอย่างมีประสิท ธิภ าพ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการ
บริษ ั ท และมี คุ ณ สมบัติ ข องกรรมการครบถ้ ว นตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า
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3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้อ งเป็ น

กรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั มีจานวน 3 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายวรรษภณ ภาวัตพงศ์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วาระการด ารงต าแหน่ งของกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารง
ตาแหน่ งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่ง
พ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่
ได้อกี คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษ ัท โดยตรง และมีอ านาจ หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
1.1 ด้านการสรรหา
1.1.1 พิ จ ารณ าโครงสร้ า ง ขนาด และองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ ให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กรและสภาพ แวดล้อม
การดาเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
1.1.2 กาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธกี ารในการสรร
หากรรมการบริษ ัท กรรมการชุ ด ย่ อ ย และประธานเจ้า หน้ า ที่
บริหารของบริษทั ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
1.1.3 ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการ และพิ จ ารณา
คัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการ ทัง้ ใน
กรณี ท่ี ม ีต าแหน่ ง ว่า ง และ/หรือ กรรมการครบวาระการด ารง
ตาแหน่ ง และ/หรือ แต่งตัง้ เพิ่ม เพื่อ น าเสนอต่อ คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
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1.1.4 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รับ การสรรหาเป็ นกรรมการบริษ ัท ก่ อ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี
1.1.5 จัดให้ม ีแผนการสืบทอดตาแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
1.1.6 จัด ท าแผนพั ฒ นากรรมการ เพื่ อ พั ฒ นาความรู้
กรรมการปั จจุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการ
ดารงต าแหน่ งอยู่ บทบาทหน้ าที่ข องกรรมการ และพัฒ นาการ
ต่างๆ ทีส่ าคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริษ ั ท มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั ่น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้น
1.2 ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1.2.1 ก าหนดนโยบ าย โครงสร้ า งค่ า ต อบ แท นและ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ให้แก่กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจน
เป็ นธรรม และเหมาะสมกับ หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ ตลอดจน
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั อื่นที่อยู่ใน
อุต สาหกรรมเดีย วกัน หรือ ใกล้เคีย งกับ บริษ ัท เพื่อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ และ/หรือนาเสนอต่อ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
1.3.1 แต่ งตัง้ ที่ป รึก ษาประจ า และ/หรือ ว่า จ้า งที่ป รึก ษา
เฉพาะโครงการ เพื่อ ให้ค าแนะน าในการปฏิบ ัติงานตามหน้ าที่
ความรับผิดชอบได้ในกรณีจาเป็ นและสมควร โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนสามารถพิ จ ารณ าก าหนด

ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ได้ตามความ
จาเป็ นและสมควร
1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้อ งกับภาวการณ์ และนาเสนอขอ
อนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั
1.3.3 ปฏิ บ ัติ ง านอื่ น ใดเกี่ ย วกับ การสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทนกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร ตามที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
1.3.4 ป ระธ าน ค ณ ะก รรม ก ารส รรห าแ ล ะก าห น ด
ค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้
1.3.5 จัดท ารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี และมีการ
นาเสนอในรายงานประจาปี ทุกปี
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบริหารของบริษทั
มีจานวน 4 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อดังนี้
1. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธากรรมการบริหาร
2. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการบริหาร
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการบริหาร
4. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
กรรมการบริหาร
โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริห ารมี ว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้า
มาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษ ัท โดยตรง และมีอ านาจหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อานาจหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
(Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานในเรื่องเกีย่ วกับการดาเนินงานตามปกติธรุ ะและ
งานบริหารของบริษ ัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ
โครงสร้า งการบริห ารงาน และอ านาจการบริห ารต่ า ง ๆ ของ
บริษ ัท หลัก เกณฑ์ ในการด าเนิ น ธุร กิจ ให้ส อดคล้อ งกับ สภาพ
เศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณา

และอนุ มตั แิ ละ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบ
และติ ด ตามผลการด าเนิ นงานขอ งบริ ษ ั ท ตามนโยบ ายที่
คณะกรรมการกาหนด โดยสรุปอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีส่ าคัญได้ดงั นี้
1. ด าเนิ นกิ จ การและบ ริ ห ารกิ จ การของบ ริ ษ ั ท ตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั ่ง และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั
2. พิ จ ารณากลัน่ กรองข้ อ เสนอของฝ่ ายจัด การ ก าหนด
โครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ
ของบริษ ัท การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ น าเสนอต่ อ ที่ป ระชุม คณะกรรมการเป็ น ผู้พิจารณาก าหนด
ต่อไป
3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ และ/หรือคณะทางาน
เพื่อ การด าเนิ น กิจการหรือ การบริห ารงานของบริษ ัท และการ
กาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ
และ/หรือคณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงาน
ของคณะอนุ กรรมการ และ/หรือ คณะท างานที่แต่งตัง้ บรรลุตาม
นโยบายและเป้ าหมายทีก่ าหนด
4. ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของบริษ ั ท ให้ เ ป็ นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่อ งการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่าย
บริหาร เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และอนุมตั ิ
6. มีอ านาจพิจ ารณาอนุ ม ัติก ารใช้จ่ ายทางการเงิน ในการ
ดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ละรายการภายในวงเงิน
ไม่ เกิน 30 ล้ านบาท แต่ ไ ม่เกิน งบประมาณที่ได้รบั อนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการบริษทั
7. อนุ ม ตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุ น ที่ส าคัญ ๆ ที่ได้กาหนดไว้ ใน
งบประมาณ รายจ่ า ยประจ าปี ตามที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามที่คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติ
อนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
8. มีอ านาจพิจ ารณาอนุ ม ตั ิ การกู้ยืม เงิน การจัด หาวงเงิน
สินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษทั สาหรับระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่
เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และกรณีท่ี
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ต้องใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุมตั ิ
จากคณะกรรมการของบริษทั
9. พิจารณาการเข้าทาสัญ ญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติ
ของบริษทั ที่ก่อ ให้เกิดรายได้ ซึ่งมีอ ายุสญ
ั ญาหรือ ข้อตกลงไม่
เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่
ไม่เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
10. ก าหนดโครงสร้า งองค์ ก ร อ านาจการบริห ารองค์ ก ร
รวมถึง การแต่ ง ตัง้ การว่า จ้า ง การโยกย้า ย การเลิก จ้า ง การ
กาหนดเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส พนัก งานระดับ ผู้บ ริห าร
ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝ่ ายหรือเทียบเท่าขึน้ ไป ยกเว้นตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
11. ให้มอี านาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคน
หรือ หลายคนปฏิบ ัติก ารอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่ภ ายใต้ก าร
ควบคุม ของคณะกรรมการบริห าร หรือ อาจมอบอ านาจเพื่อ ให้
บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริห ารเห็น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริห ารอาจยกเลิก เพิก ถอน เปลี่ย นแปลง หรือ
แก้ไข บุ คคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือ การมอบอานาจนัน้ ๆ ได้
ตามทีเ่ ห็นสมควร

12. ด าเนิ น การอื่ น ใด ตามที่ ค ณ ะกรรมการบริ ษ ั ท
มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริห ารนัน้ จะไม่ ม ีล ัก ษณะเป็ นการมอบอ านาจ
ห รื อ ม อ บ อ าน าจช่ วงที่ ท าให้ ผู้ ร ั บ ม อ บ อ าน าจจากค ณ ะ
กรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ิรายการที่ตนหรือ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ ย วข้อ งก าหนด) มีส่ ว นได้ เสีย หรื อ อาจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ อ่นื ใดกับบริษทั หรือ บริษทั ย่อ ย และ/หรือบริษทั ที่
เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มอี านาจอนุ มตั ิการดาเนินการ
ในเรื่อ งดัง กล่ า วโดยเรื่อ งดัง กล่ า วจะต้ อ งเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการและ/หรือ ที่ ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น (แล้ ว แต่ ก รณี ) เพื่อ
อนุมตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจปกติ
และเงื่อนไขการค้าปกติซ่งึ เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด

คณะผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีคณะผูบ้ ริหารจานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

5. นางพริม ชัยวัฒน์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายขายและฝ่ ายการตลาด
ประธานเจ้าหน้าทีก่ ารบริหารความเสีย่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั

6. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์

7. นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล 1/

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหาร

8. นางสาวนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก 2/

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานปฏิบตั กิ าร

1.
2.
3.
4.

รายชื่อ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
นายสาธิต เหมมณฑารพ
นางมาลี เหมมณฑารพ
นายพิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

หมายเหตุ : 1/
2/

นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหาร ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564
นางสาวนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานปฏิบตั ิ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564
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อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร
1. ดู แ ล บริห าร ด าเนิ น งาน และปฏิ บ ั ติ ง านประจ า
ตามปกติ ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประโยชน์ ข องบริษ ั ท ให้ เ ป็ นไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละข้ อ บัง คับ บริษ ั ท ตลอดจนระเบี ย บ มติ
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ภายใต้ ก รอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง และขอบเขตอานาจซึ่งคณะกรรมการ
กาหนด
2. ควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น กิ จ การและ/หรือ บริห ารงาน
ประจาวันของบริษทั
3. จัด ท าและน าเสนอ นโยบายทางธุ ร กิ จ แผนธุ ร กิ จ
เป้ าหมาย แผนการด าเนิ น งาน กลยุท ธ์ท างธุรกิจ งบประมาณ
ประจาปี ของบริษทั ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงาน
ประจาปี และกาหนดอานาจการบริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั
4. รับ เอานโยบายของคณะกรรมการบริษ ัท มาก าหนด
ทิศทาง แนวทาง กลยุท ธ์ และเป้ าหมายทางธุรกิจ เพื่อ กาหนด
ภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝ่ ายจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุม ตรวจสอบ ติด ตามผลการด าเนิ น งานของฝ่ าย
บริห ารและเสนอแนะแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาอุ ป สรรคต่ า งๆ
เพื่อให้ผู้บริหาร และฝ่ ายจัดการดาเนินการตามยุท ธศาสตร์ และ
แผนธุรกิจทีว่ างไว้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ ายบริหารและ
รายงานผลการดาเนิ น งาน การบริห ารจัดการ ความคืบ หน้ าใน
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ

7. มีอานาจอนุมตั กิ ารใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติธรุ กิจ
ของบริษทั เช่น การจัดซื้อทรัพย์สนิ การใช้จา่ ยเงินลงทุนที่สาคัญ
เพื่อ ประโยชน์ บริษ ัท และ การท ารายการอื่น เพื่อประโยชน์ ของ
บริษทั ซึง่ อานาจการอนุมตั ดิ งั กล่าวจะเป็ นการอนุ มตั ริ ายการปกติ
ทั ่วไปทางการค้า โดยมีวงเงิน ในแต่ ล ะรายการไม่เกิน 15 ล้า น
บาท แต่ ไม่ เกิ น งบประมาณที่ไ ด้ร บั อนุ ม ัติจ ากคณะกรรมการ
บริษทั
8. ก าหนดโครงสร้า งองค์ ก ร วิธีก ารบริห าร รวมถึ ง การ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน และ
กาหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิ การ
ต่างๆ สาหรับพนักงาน
9. ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ อ่ื น ๆ ตามที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการเรื่องใดทีป่ ระธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผูร้ บั
มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/
หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย และ/หรือ หน่ ว ยงานที่
เกี่ย วข้ อ งก าหนด) มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย หรือ มีค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ กับ บริษ ัท และ/หรือ บริษ ัท ย่อ ย และ/หรือบริษทั ที่
เกี่ ย วข้ อ ง ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร ไม่ ม ี อ านาจอนุ ม ัติ ก าร
ด าเนิ น การในเรื่อ งดังกล่า วโดยเรื่อ งดังกล่ าวจะต้อ งเสนอต่ อ ที่
ประชุม คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม ผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี )
เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามธุรกิจ
ปกติ แ ละเงื่ อ นไขการค้ า ปกติ ซ่ึ ง เป็ นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุ น และ/หรือ ตลาดหลัก ทรัพ ย์แห่ง
ป ระเท ศ ไท ย แ ล ะ/ห รื อ ห น่ วย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ก าห น ด

นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้ าที่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกาหนดตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษทั โดยเป็ นอัตราที่แข่งขัน ได้ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มคี ุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รบั มอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทน
เพิม่ ตามความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้
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ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
บริษทั จ่ายค่าตอบแทนให้ผบู้ ริหารปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
ประเภท

ปี 2563
จานวนราย
จานวนเงิ น (บาท)

ปี 2564
จานวนราย
จานวนเงิ น (บาท)

เงินเดือนและโบนัส

61/

43,797,634.97

81/

63,648,827.41

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

61/

2,435,759.82

81/

3,041,532.82

หมายเหตุ : 1/ผูบ้ ริหารจานวน 7 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จานวน 1 ท่าน
ค่าตอบแทนอื่น
บริษทั มีการทาประกันภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจาตาแหน่งแก่ผบู้ ริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั และบริษทั ย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหารจานวน 12 ท่าน) จานวนทัง้ สิน้ 1,460 คน โดยสัดส่วนพนักงาน
แยกตามเพศ อายุ และระดับมีรายละเอียดดังนี้
จาแนกตามเพศ

จานวน

% จาแนก

พนักงาน

ตามเพศ

ชาย

780

53.39%

หญิง

681

46.61%

รวมทัง้ สิ้น

1,461

รวม
จาแนกตามระดับ

จานวน

% จาแนก

พนักงาน

ตามระดับ

1,411

97.1%

ผูจ้ ดั การ

34

2.33%

16

1.09%

พนักงาน-เจ้าหน้าที่

จานวน

% จาแนก

ผูอ้ านวยการขึน้ ไป

พนักงาน

ตามอายุตวั

รวมทัง้ สิ้น

น้อยกว่า 30 ปี

621

34.8%

30-50 ปี

748

59.9%

มากกว่า 50 ปี

92

5.3%

จาแนกตามอายุตวั

รวมทัง้ สิ้น

1,461

แบ่งตามสายงานต่างๆมีรายละเอียดดังนี้
สายงาน
สานักงาน
โรงงาน

จานวนพนักงาน (คน)
277
1,184
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1,461

1,461

ค่าตอบแทนพนักงาน
ปั จจุบ ัน อัต ราค่าตอบแทนพนั ก งานอยู่ในระดับ ที่เหมาะสมกับ
อัต ราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีก ารจ่ายค่า ตอบแทนให้แ ก่
พนักงาน ประกอบด้วย เงิน เดือ น ค่าจ้าง ค่ากะการท างาน ค่า
ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบ
กองทุนทดแทน เงินช่วยเหลือสวัสดิการต่างๆ และอื่นๆ
รายละเอียด

ปี 2563

ปี 2564

จานวนพนักงาน (คน)

1,596

1,461

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)

444

452

ค่าตอบแทนอื่น
• กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพขึน้ โดยหัก
จากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษทั จ่ายสมทบอีกส่วน
หนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่พนักงาน
และเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษทั ในระยะยาว
• ประกันสุขภาพ
บริษทั มีการทาประกันสุขภาพให้กบั พนักงานในระดับตัง้ แต่
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกขึน้ ไปและประกันอุบตั เิ หตุสาหรับพนักงาน
จัดส่ง

ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
ผู้ควบคุมดูแลการทาบัญชีและการเงิน
บริษทั มอบหมายให้ นางพริม ชัยวัฒ น์ ประธานเจ้าหน้ าที่
สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ สูงู สุดุ ในสายงานบัญชี
และการเงิน มีหน้าที่กากับดููแลการจัดทารายงานทางการเงินให้ม ี
ความน่าเชื่อถือและมีคณ
ุ ภาพ เป็ นไปตามมาตรฐานทางการบัญชี
และสอดคล้อ งกับแนวทางของ สานักงาน ก.ล.ต. รายละเอีย ด
เกี่ยวกับผู้ดารงตาแหน่ ง ผู้ควบคุุมดููแลการทาบัญ ชีและการเงิน
ของบริษทั ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1

วัตถุ ประสงค์ข้อ บังคับบริษ ัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้หน้าทีข่ องเลขานุการบริษทั มีดงั นี้
1. ให้คาแนะนาเบือ้ งต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบ ตั ติ าม
กฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั และ
ติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแ ลให้ก ารเปิ ด เผยข้อ มูล และรายงานสนเทศในส่วนที่
รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
➢ ทะเบียนกรรมการ
➢ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
➢ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผู้
ถือหุน้
➢ รายงานประจาปี ของบริษทั
➢ รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
4. จัดการประชุม คณะกรรมการบริษ ัท คณะกรรมการชุ ด
ย่อย และการประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ปฏิ บ ั ติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณ ะกรรมการบริษ ั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย มอบหมาย
6. ดาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ ณะกรรมการกากับตลาดทุน

เลขานุการบริ ษทั

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้พจิ ารณาแต่งตัง้ ผูม้ คี วามรูค้ วาม
สามารถและมีความเหมาะสมเป็ นเลขานุุการบริษทั เพื่อช่วย สนับ
สนุุ นการทางานที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ป ระสิ ท ธิ ผ ล ต าม ที่ ก ฎ ห ม าย ก าห น ด ซึ่ ง ใน ก ารป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554
ได้ม ีม ติแต่งตัง้ นางพริม ชัยวัฒ น์ ให้ดารงตาแหน่ ง เลขานุุ การ
บริษ ัท รายละเอียดเกี่ย วกับ ผู้ดารงต าแหน่ ง เลขานุ การบริษ ัท
ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1
โดยเลขานุ การบริษทั จะต้องปฏิบตั หิ น้าที่ตามมาตรา 89/15
และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญ ญั ติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผ ลบังคับ ใช้ในวัน ที่ 31
สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต รวมทั ้ง ต้ อ งปฏิ บ ั ติ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้พิจ ารณาแต่ งตัง้ นางสาว
สุพตั ตรา นิจจะยะ ผู้จดั การสานักตรวจสอบภายใน เป็ นหัวหน้ า
หน่ ว ยงาน ตรวจสอบภายใน มีห น้ า ที่ ต รวจสอบภายในและ
ประเมิน ผล กิจ กรรมต่ า งๆ ของบริษ ัท สอบทานคุุ ณ ภาพการ
ปฏิบตั ิงานภายใน บริษทั ให้เป็ นไปตามแผนงาน สอดคล้องกับ
วัต ถุุ ป ระสงค์ แ ละ เป้ าหมายของบริษ ัท รวมถึ ง หน้ า ที่ ในการ
ควบคุุ ม และตรวจสอบ อื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ ผู้ ด ารง
ตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3
หัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั จัดตัง้ หน่ วยงานนักลงทุุ นสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้
นางสาวรัชดาภรณ์ สายสาหร่าย เป็ นตัวแทนของบริษทั ทา
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หน้าที่รบั ผิดชอบ ในการเปิ ดเผยข้อมููลและข่าวสารของบริษทั กับ
ผูถ้ อื หุน้ นักลงทุุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั ่วไปทัง้ นี้ ผูล้ งทุุน
สามารถติดต่อ หน่วยงานนักลงทุุนสัมพันธ์ได้ท่ี
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
28 หมู่ 2 ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 034-839130-1 โทรสาร : 02-1505987, 034-839320
Email : ir@pjw.co.th
ผู้สอบบัญชี
ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญ ญัติบ ริษ ัท มหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี แ ต่ งตัง้
ผู้ส อบบัญ ชี และก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ทุ ก ปี นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
กจ. 39/2548 เรื่อ งหลักเกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธกี ารรายงานการ
เปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ
บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี าร
หมุ น เวีย นผู้ส อบบัญ ชี หากผู้ส อบบัญ ชีด ังกล่ า วปฏิบ ัติห น้ า ที่
มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้อ ง
เปลี่ยนบริษทั ผู้สอบบัญ ชีแห่งใหม่ บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญ ชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญ ชีนัน้ แทนผู้สอบบัญ ชี
รายเดิมได้
สาหรับงบการเงินปี 2564 ของบริษทั ได้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็น โดยนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าต
เลขที่ 8134 แห่งสานักงานสอบบัญ ชีบริษทั สอบบัญ ชีธรรมนิ ติ
จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี 2564 บริษทั และบริษทั
ย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
ค่าสอบบัญชี

รอบปี
บัญชี 2563
(ล้านบาท)

รอบปี
บัญชี 2564
(ล้านบาท)

1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าตรวจสอบและรับรอง
บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI
รวม

1.81
0.12

2.29
0.12

1.93

2.41
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ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และ
ไม่ม ีส่ว นได้เสีย กับ บริษ ัท ผู้บ ริห าร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

8. รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการใน
รอบปี ที่ผา่ นมา
บริษ ัท ด าเนิ น ธุุร กิจ และบริห ารงานภายใต้ก ารก ากับ ดููแ ล
อย่างจริงจังของคณะกรรมการบริษทั โดยมุ่งมั ่นยึดถืออุุดมการณ์
ในการดาเนินธุุรกิจด้วยความเป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุุกฝ่ าย ภายใต้หลักการกากับดูแู ลกิจการทีด่ ี
ในปี 2564 คณ ะกรรมการบริ ษ ั ท ได้ ท บทวนนโยบาย
มาตรการ และแนวปฏิบตั ติ ่างๆ ในการบริหารจัดการองค์กรตาม
CG Code รวมถึงหลัก การก ากับ ดูู แลกิจ การที่ดีในระดับ สากล
โดยมีตวั อย่างผลการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ส่ี าคัญดังนี้
• ทบทวนและอนุุ มตั ิการกาหนดวิสยั ทัศน์ แผนกลยุุท ธ์
โมเดลธุุรกิจ แผนธุุรกิจทัง้ ระยะปานกลาง (5 ปี ) และแผนธุุรกิจ
ประจาปี โดยเน้ นเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการลด
ต้นทุนการผลิตและการสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ ซี่ง
ประกอบด้วยธุุรกิจทัง้ ในแนวกว้างและแนวลึก และติดตามดููแล
ผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทุ ธ์อย่างสม่าเสมอ
• ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบ ัติด้า นการก ากับ ดููแ ล
กิจการที่ดี และอนุุ มตั กิ ารปรับปรุุงแก้ไขโครงสร้างการกากับดููแล
กิจการ โดยเพิม่ เติมผูร้ บั ผิดชอบและกระบวนการบริหารจัดการที่
เกี่ยวข้อ งให้ครบถ้วนยิง่ ขึ้น การปรับปรุุงกฎบัตรคณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับ CG Code
และการพัฒนาเทคโนโลยีในด้านการสื่อสาร อาทิการกาหนดให้ม ี
การประชุุมคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อย 3 เดือนต่อครัง้ และไม่
ควรน้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี โดยมีการกาหนดตารางการประชุุมล่วง
หน้ า ในแต่ ล ะปี ทัง้ นี้ ในเดือ นที่ ไ ม่ ม ีก ารประชุุ ม ให้ ฝ่ ายจัด การ
รายงานผลการด าเนิ น งานให้ ค ณะกรรมการทราบเพื่ อให้
คณะกรรมการสามารถกากับควบคุุมและดููแลการปฏิบตั ิงานของ
ฝ่ ายจัดการได้อ ย่างต่อ เนื่ อ งและทันการณ์ การกาหนดให้ม ีการ
ประชุุม ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ น ผู้บริ หารโดยไม่ม ีฝ่ายจัดการ
ร่ว มด้ว ย ซึ่ ง ในปี 2564 มีก ารประชุุ ม คณะกรรมการที่ ไ ม่ เป็ น
ผูบ้ ริหารโดยไม่มฝี ่ ายจัดการร่วมด้วยจานวน 1 ครัง้ เมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2564 การกาหนดให้กรรมการควรเข้าร่วมการประชุุม
โดยเฉลี่ยไม่น้อ ยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้า
ร่วมประชุุม อย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครัง้ ของการประชุุม
ทัง้ ปี รวมไปถึงการกาหนดระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการ
ประชุุมคณะกรรมการบริษทั ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ทาการ

เป็ นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้อนุุ มตั นิ โยบายและ
แนวปฏิบ ัติด้านการก ากับ ดูแ ลกิจ การเพิ่ม เติม ในปี 2564 ตาม
รายละเอียดทีป่ รากฏในส่วนนโยบายการกากับดููแลกิจการ
• ทบทวนแนวทางการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี
2564 เพื่อ อ านวยความสะดวกและส่งเสริม ให้ผู้ถือ หุ้น เข้าร่ว ม
ประชุุมสามัญประจาปี และลงคะแนนเสียงได้ตามความเห็นของผู้
ถือหุ้น คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบให้บริษทั จัดส่ งแบบหนังสือ
มอบฉั น ทะตามที่ ก รมพัฒ นาธุุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์
ก าหนด ทัง้ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค รวมทั ง้ เอกสารที่ต้ อ ง
แสดงก่อนเข้าประชุุมและเอกสารประกอบการมอบฉั นทะ เพื่อให้
ผู้ ถือ หุ้ น ทัง้ ที่ ่ เป็ นบุุ ค คลธรรมดา นิ ติบุ ค คล นั ก ลงทุุ น สถาบัน
และคัสโตเดียนดาเนินการได้ถูกต้อง ตลอดจนจัดให้มีช่องบริการ
ธุรุ กิจตอบรับให้ผถู้ อื หุน้ ส่งกลับบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุุม

การสรรหา พัฒนา และประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ
ในการแต่งตัง้ กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 2 ราย จาก
จ านวนกรรมการทั ง้ หมด 3 ราย มี ห น้ า ที่ ร ับ ผิ ด ชอบในการ
พิจ ารณาคัด เลือ กและกลัน่ กรอง สรรหาบุ ค คลที่ มีคุ ณ สมบัติ
ครบ ถ้ วน เห ม าะส ม ต าม ข้ อ บั ง คั บ ข องบ ริ ษ ั ท มี ค วาม รู้
ความสามารถ มีค วามหลากหลาย และมีป ระสบการณ์ ท่ีเป็ น
ประโยชน์ ต่อ การดาเนิ น งานของบริษ ัท และเสนอความเห็นต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้
จะนาเสนอรายชื่อ กรรมการดังกล่าว ต่ อ ที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ตาม
หลัก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารที่ ก าหนดอยู่ ใ นข้ อ บั ง คับ บริษ ั ท และ
ข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณาลักษณะ การประกอบธุรกิจ
และแผนในอนาคต จึงได้กาหนดคุณ สมบัติของกรรมการ โดย
คานึงถึงองค์ประกอบดังนี้
1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรพิจารณาและ
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ท่จี ะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการ ในด้า นต่ า งๆ เช่ น ความมีคุ ณ ธรรมและความ
รับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ
และความมั ่นคงเป็ นผู้ร บั ฟั ง ที่ดี และกล้า แสดงความคิด เห็น ที่
แตกต่างและเป็ นอิสระ ยึดมั ่นในการท างานอย่างมีหลักการและ
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มาตรฐานอย่างมืออาชีพและคุณลักษณะอื่นๆทีค่ ณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความสาคัญ
2. ค ว า ม รู้ ค ว า ม ช า น า ญ ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ มี ใ น
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนควรพิจ ารณา
ก าหนดองค์ ป ระกอบของความรู้ค วามช านาญเฉพาะด้ า นที่
จาเป็ นต้ อ งมีในคณะกรรมการ เพื่อ ให้ค ณะกรรมการสามารถ
กาหนดกลยุ ท ธ์และนโยบาย รวมทัง้ กากับ ดูแ ลให้ม ีก ารปฏิบ ัติ
ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิผล
3. ความหลากหลายของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาถึง
แนวทางเกี่ย วกับ ความหลากหลายของคุ ณ สมบัติ อ่ืน ๆ ของ
กรรมการทั ้ง คณ ะ เช่ น อายุ ความรู้ ค วามช านาญ ทั ก ษะ
ประสบการณ์ทงั ้ ทางด้าน Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill
Matrix) เพื่อ ก าหนดคุณ สมบัติของกรรมการ ที่ต้อ งการสรรหา
โดยพิจารณาจากทักษะจาเป็ นที่ยงั ขาดอยู่ในคณะกรรมการ และ
กลยุท ธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั นอกจากนี้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนใช้ข้อ มู ล ความรู้ค วามช านาญ
เฉพาะด้ า นของคณะกรรมการประกอบการพิ จ ารณาสรรหา
กรรมการแทนกรรมการที่จะครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตาม
วาระ โดยจัดหมวดหมูอ่ อกเป็ น 3 หมวด ได้แก่
3.1) ความรู้ ความช านาญ แบ่ งออกเป็ นด้านต่ า ง ๆ
เช่น ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อ งกับบริษทั ด้านการ
บริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ในภาครัฐ
หรือ ภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุ น รวมถึงการกาหนด
น โย บ าย แ ล ะวางแผ น ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก ารต ล า ด ห รื อ ก าร
ประชาสัม พันธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบริหารความ
เสีย่ ง
3.2) ความรู้ ประสบการณ์ หรือความชานาญเฉพาะ
ด้าน (Specific knowledge, experience or expertise) แบ่งเป็ น
3 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านกฎหมาย กฎระเบียบราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกอบ ธุรกิจ
(2) ด้านบัญ ชีและการเงินโดยต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในงบการเงิน มาตรฐานบัญ ชี หรือเป็ น/เคยเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั จดทะเบียน

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 80

3.3) ความรู้ ความชานาญ หรือประสบการณ์ดา้ น การ
กากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) แบ่งเป็ น 2 ด้าน
ได้แก่
(1) ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การภายในองค์ ก ร
รวมถึงการกาหนด นโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้อง
(2) ด้านการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง
ๆ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้เปิ ดโอกาสให้
ผู้ ถื อ หุ้ น มี ส่ ว นร่ ว มในการเสนอชื่ อ กรรมการที่ ม ี คุ ณ สมบั ติ
เหมาะสมด้วย ทัง้ นี้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ โดย
ใช้หลักเกณฑ์และวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถอื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่
ทั ง้ หมดตามข้ อ (1) เลื อ กตั ง้ บุ ค คลเดี ย วหรือ หลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด
ไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลง
มาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึง
มีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ ากันให้ผู้เป็ นประธานเป็ นผู้ออก
เสียงชีข้ าด

คุณสมบัติของคณะกรรมการ
1. ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษ ั ท ต้ อ ง เป็ น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถ มีความซื่อ สัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดาเนิ น
ธุรกิจและมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทศิ ความรู้ ความสามารถและ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้แก่บริษทั ได้
2. ห้ามกรรมการประกอบกิจการ เข้าเป็ นหุน้ ส่วน หรือเข้า
เป็ นกรรมการในนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับ กิจ การของบริษ ัท เว้น แต่ จะแจ้งให้ท่ีป ระชุม ผู้ถือ หุ้น
ทราบก่อนจะมีม ติแต่งตัง้ และกรรมการต้องแจ้งให้ บริษทั ทราบ
โดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญ ญาที่บริษทั ท าขึ้น หรือถือ
หุน้ หรือหุน้ กูเ้ พิม่ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ
3. มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษ ัท มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของคณะกรรมการอิ สระ
1.1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออก

จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อน
วันได้รบั แต่งตัง้

เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม ของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการรายนัน้ ๆ ด้วย

ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

1.2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน

1.8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ

พนักงาน ที่ปรึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษ ัท บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัท ย่ อ ย บริษ ัท ร่ ว ม บริษ ัท ย่ อ ยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ของผู้มอี านาจควบคุม ของบริษทั
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่ าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้

1.3. ไม่มีค วามสัม พัน ธ์ท างสายโลหิต หรือ โดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผู้ม ีอ านาจควบคุม หรือ บุ ค คลที่จะได้รบั การเสนอให้ เป็ น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

1.4. ไม่ มีห รือ เคยมีค วามสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ กับ บริษ ัท
บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัท ย่ อ ย บริษ ัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ี
อานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้ม ีอ านาจควบคุ ม ของบริษ ัท เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้

1.5. ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ นผู้ส อบบัญ ชีข องบริษ ัท บริษ ัท
ใหญ่ บริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท ร่วม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอานาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษทั
บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัท ย่ อ ย บริษ ัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ี
อานาจควบคุม ของบริษ ัท สังกัด อยู่ เว้น แต่จ ะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้

1.6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึ่ ง ได้ ร ับ ค่ า บริก ารเกิ น กว่ า 2 ล้ า นบาทต่ อ ปี จากบริษ ั ท
บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัท ย่ อ ย บริษ ัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ี
อานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่

1.7. ไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ ขึ้น เพื่ อ เป็ น

แข่งขันที่ม ีนัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อ ย หรือไม่เป็ น
หุ้น ส่ว นที่ ม ีนั ย ในห้า งหุ้น ส่ว น หรือ เป็ นกรรมการที่มีส่ ว นร่ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือ
ถือ หุ้นเกินร้อ ยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ิท ธิออกเสียงทัง้ หมด
ของบริษ ัท อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่ม ีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย

1.9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั

การด ารงต าแหน่ งในบริ ษั ท อื่ น ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษ ัท ได้ม ีก ารกาหนดนโยบายเรื่อ งการดารงตาแหน่ งใน
บริษทั อื่นของกรรมการบริษทั (รวมถึงประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร)
เพื่อ ให้ ส อดคล้อ งกับ แนวปฏิบ ัติท่ีดีท่ีก าหนดหรือ แนะน าโดย
หน่ วยงานกากับดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่กาหนดให้กรรมการบริษทั จดทะเบียนควรดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษทั เนื่องจากการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในจานวนทีม่ ากเกินไป อาจมีผลต่อ
ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการป ฏิ บ ั ติ ห น้ าที่ ข องกรรม การ ดั ง นั ้ น
คณะกรรมการบริษทั จึงมีการพิจารณากาหนดจานวนบริษทั จด
ทะเบียนอื่นทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง
โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
นอกจากนี้ บริษ ั ท ยัง ได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บ ั ติ ภ ายใน
สาหรับการดารงตาแหน่ งใดๆ ในบริษทั อื่นของกรรมการ โดยให้
กรรมการแจ้งล่วงหน้ าก่อ นการรับ ต าแหน่ งอื่น ใดในบริษ ัท และ
องค์ ก รต่ า ง ๆ มายัง คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล
กิจการ ซึ่งจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาความเหมาะสม และความสอดคล้อง
กับ กฎเกณฑ์ และเลขานุ ก ารบริษ ั ท ท าหน้ า ที่ แ จ้ ง การด ารง
ต าแหน่ งของกรรมการแต่ ล ะคน เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริษ ัท
ทราบ โดยจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่น
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ของกรรมการให้ผู้ถือ หุ้น ทราบในรายงานประจาปี และสาหรับ
การดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั หรือองค์กรอื่นของผูบ้ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั ตัง้ แต่รองประธานเจ้าหน้ าที่บริหารขึ้นไปนัน้
(รวมถึงประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร) บริษทั ได้กาหนดให้ต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ด้วย

การพัฒนาส่งเสริมความรูก้ รรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการบริษ ัท มีห น้ า ที่ ส่ ง เสริม และอ านวยความ
สะดวกให้ผู้ท่เี กี่ยวข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั
เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
ผู้บ ริห าร และเลขานุ ก ารบริษ ัท ได้เข้ารับ การอบรมสัม มนาใน
หลัก สูต รหรือ ร่ว มกิจ กรรมต่ า งๆ ที่จ ดั ขึ้น โดยสมาคมส่ง เสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปี 2564

• คุณจรัญญา แสงสุขดี

หลักสูตร

• โค้ชสติ รุน่ ที่ 1

•
•
•
•
• คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ •
• คุณสาธิต เหมมณฑารพ

•

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์
หรือ องค์ ก รอิ ส ระต่ า งๆ อย่ า งสม่ า เสมอและต่ อ เนื่ อง เพื่ อ
เสริม สร้างความรู้ อัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การปฏิบตั ิหน้ าที่ ซึ่ง
บริษทั ได้กาหนดให้ในแต่ละปี จะต้องมีกรรมการเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1 ครัง้
ในการพัฒนาความรูข้ องกรรมการ จะพิจารณาจากหลักสูตร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมความรูแ้ ละทักษะในด้านที่กรรมการแต่ ละ
ท่ า นยัง ขาดอยู่ ต ามการประเมิ น จาก Board Skill Matrix ซึ่ ง
เลขานุ การบริษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงานกับกรรมการ และผูบ้ ริหาร
เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเหล่านัน้
รายละเอีย ดการเข้า ฝึ ก อบรมหลัก สูต รต่ า งๆ ของ กรรมการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั ในปี 2564

สถาบันที่จดั หลักสูตร

• หลัก สู ต รสาขาวิ ช าสัน ติ ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย

มหาวิท ยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิท ยาลัย ร่วมกับ
ส่วนงานหลัก สูต รระยะสัน้ หลัก สูต รสาขาวิช าสัน ติ
ศึก ษา มหาวิท ยาลัย มหาจุฬ าลงกรณ์ ราชวิท ยาลัย
วิ ท ย าลั ย พุ ท ธศ าส ต ร์ น าน าช าติ ม จร มู ล นิ ธิ
พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภ าพ และมูลนิธโิ พลวพลือ
(ทางสว่าง)
Facilitation From Your Heart
• ห้างหุน้ ส่วนสามัญเคอเรจทูโค้ท
CFO Certification Program รุ่นที่ 23 • สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
Group Company PDPA
• บริษทั ยูนิค เซมินา แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด
Compliance + Data Processing
Agreement
ประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินและ • คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคาร รุ่นที่ 8
หลักสูตร แนวโน้วทิศทางการทา
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
M&A ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งพิจารณา
และกลยุทธ์การทา M&A
หลักสูตร แนวโน้วทิศทางการทา
• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
M&A ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งพิจารณา
และกลยุทธ์การทา M&A
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ปี 2564

• นางพริม

ชัยวัฒน์

หลักสูตร

สถาบันที่จดั หลักสูตร

• หลักสูตร แนวโน้วทิศทางการทา
M&A ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งพิจารณา
และกลยุทธ์การทา M&A

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
รายละเอียดการเข้าประชุมุ ของคณะกรรมการบริษทั สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดุ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็ นดังนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การประชุมคณะกรรมการ (ครัง)้

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

6/6

2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

6/6

3. นางมาลี เหมมณฑารพ

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

6/6

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

6/6

6/6

6/6
6/6

6/6

6/6
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นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั กาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น 2 รูปแบบ คือ 1. เบี้ยประชุมต่อครัง้ ที่มาประชุม 2. ค่าตอบแทนรายเดือนและ
โบนัสกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษทั และความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวของ
บริษทั รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
ในปี 2564 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้อนุมตั แิ ละกาหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน เป็ นวงเงินจานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน
3,200,000 บาท ต่อปี ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

จานวนเงิ น

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

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

3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

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

1,000,000 บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
รายชื่อ

จานวนครัง้ ทีป่ ระชุม ปี 2564
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
5. นายสาธิต เหมมณฑารพ
6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
รวม

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั

ตรวจ
สอบฯ

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

4 ครัง้
60,000
40,000
40,000
140,000

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

เฉพาะกรรมการ
รวม
อิ สระ
(บาท)
สรรหาและ กรรมการ ค่าตอบ
โบนัส
กาหนด
อิ สระ
แทนราย
ค่าตอบแทน
เดือน
1 ครัง้
1 ครัง้
15,000
25,000 120,000 300,000 610,000
60,000
60,000
10,000
90,000
80,000
80,000
10,000 120,000 230,000 500,000
10,000 120,000 230,000 490,000
10,000
10,000 120,000 230,000 490,000
35,000
55,000 480,000 990,000 2,405,000

ค่าตอบแทนอื่น: บริษทั ได้ทากรมธรรม์ประกันภัยประเภทความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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การกากับดูแลบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
คณะกรรมการบริษทั มีหน้ าที่รบั ผิดชอบสูงสุดในการบริหาร
จัดการธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงการบริหารงาน
บริษทั ย่อยให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของบริษทั อยูเ่ สมอ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั ยังรับผิดชอบกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ใน
การด าเนิ น งานของบริษ ัท ย่ อ ยและก ากับ ควบคุ ม ดู แ ลให้ ฝ่ าย
จัดการดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั ่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตลอดจนมี
การกาหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของบริษทั
ย่อ ย ให้สอดคล้อ งเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง โดยมีสานัก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนสานักเลขานุ การบริษทั ร่วมกันปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นส่วนนี้

การติ ดตามให้มีการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนว
ปฏิ บตั ิ ในการกากับดูแลกิ จการ
บริษ ัท ได้ม ีก ารติด ตามเพื่อ ให้เกิดการปฏิบ ัติต ามคู่ม ือ การ
ก ากับ ดูแ ลกิจ การอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ในเรื่อ งที่
เกี่ย วกับ การเปิ ด เผยข้อ มูู ล การท ารายการที่เกี่ย วโยงกัน การ
ได้ม าหรือ จาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์การลงทุุ น และการกากับ ดููแล
บริษ ัท ย่อ ยและบริษทั ร่วม และการบริหารความเสี่ยงซึ่งผลการ
ติดตามพบว่า บริษ ัท ได้ดาเนิ นการสอดคล้อ งตามนโยบายและ
แนวปฏิบตั ใิ นเรื่องทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้ม ีการประเมินการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุุดย่อยทุุกชุุด
และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร โดยมีการประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุุดย่อยแบบทัง้ คณะ
(as a whole) และแบบประเมิน ตนเอง (self-assessment) โดย
แบ่งหัวข้อการประเมินเป็ น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่
1) โครงสร้ า งและคุุ ณ สมบั ติ ข องคณ ะกรรมการ/คณ ะ
กรรมการชุุดย่อย
2) บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3) การประชุุมของคณะกรรมการ
4) การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

โดยวิธกี ารประเมินผลและการคานวณผลเป็ นร้อยละ และเกณฑ์
การประเมินผลที่ควรนาไปพัฒ นาปรับปรุุง โดยกาหนดให้มกี าร
ประเมินผลอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยมีเลขานุุ การคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลเป็ นผู้ร วบรวมสรุุป และเสนอผลการ
ประเมิ น ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ
พิจารณาเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุุดย่อย เพื่อพิจารณาผลการประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับ
ปรุงุ ประสิทธิภาพการดาเนินงานต่อไป

ผลการประเมิ นการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
รายการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ผลการประเมิน
78.75
100.00

เกณฑ์
ดีมาก
ดีเยีย่ ม

79.17

ดีมาก

94.20

ดีเยีย่ ม

ทัง้ นี้ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และ คณะ
กรรมการชุุดย่อยในเรื่องที่มคี ะแนนน้ อยกว่าร้อยละ 90 จะนาไป
พิจารณาแนวทางและแผนการปรับปรุงุ เพื่อพัฒนาต่อไป
นอกจากนี้ บ ริษ ัท ได้ติดตามเพื่ อ ให้เกิดการปฏิบตั ิตามการ
กากับดูแู ลกิจการทีด่ อี กี 4 ประเด็นดังนี้
1. การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้ตรวจติดตามการปฏิบตั ติ ามนโยบายป้ องกันความ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ ม ั น่ ใจว่ า มี ก ารปฏิ บ ั ติ แ ละ
ด าเนิ น การสอดคล้ อ งตามนโยบายดัง กล่ า วและเป็ นไปเพื่ อ
ผลประโยชน์สูงสุุดของบริษทั ซึ่งผลการติดตามในปี 2564 ไม่พบ
รายการทีเ่ ข้าข่ายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษ ั ท มี ร ะเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ ให้ ก รรมการ และผู้ บ ริห าร
พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษทั ไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไปเปิ ดเผย
หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ แก่ผอู้ ่นื ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือ โดยทางอ้อ ม และไม่ว่า จะได้รบั ผลตอบแทน

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 85

หรือ ไม่ ก็ต าม รวมทัง้ ต้ อ งไม่ ท าการซื้อ ขาย โอน หรือ รับ โอน
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/
หรือเข้าทานิตกิ รรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษทั อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม นอกจากนี้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนัก งานและลูกจ้าง
ซึ่ง อยู่ ในหน่ ว ยงานที่ ไ ด้ร บั ข้อ มู ล ภายในของบริษ ัท ต้ อ งไม่ ใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้าม
บุคคลที่เกี่ยวข้อ งท าการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1
เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน และหลังการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้ อย 3 วัน ทัง้ นี้ขอ้ บังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและ
ลูกจ้างของบริษทั ด้วย
นอกจากนี้ บริษ ัท ได้แจ้งให้ก รรมการและผู้บริห ารเข้าใจใน
ภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบุ ต รที่ย งั ไม่ บ รรลุ นิ ติภ าวะในบริษ ัท ตลอดจนการ
เป ลี่ ย น แ ป ล งก ารถื อ ห ลั ก ท รั พ ย์ ด ั ง ก ล่ าวต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 แห่ง พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุ การบริษทั รับทราบเพื่อจัดทาบันทึก
การเปลี่ย นแปลงและสรุป จานวนหลัก ทรัพ ย์ ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทั
ทราบในการประชุม ครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้ ยังได้แจ้งบทลงโทษ
หากมีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และบทลงโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
ทัง้ นี้ บ ริษ ัท ได้ ก าหนดโทษทางวินั ย ส าหรับ ผู้ แ สวงหา
ผลประโยชน์ จากการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ หรือนาไป
เปิ ด เผยจนอาจท าให้บ ริษ ัท ได้รบั ความเสีย หาย โดยพิจ ารณา
ลงโทษตามควรแก่ ก รณี ได้ แ ก่ การตัก เตื อ นด้ ว ยวาจา กา ร
ตัก เตือ นเป็ นหนั ง สือ การภาคทัณ ฑ์ ต ลอดจนการเลิก จ้า งพ้ น
สภาพการเป็ น พนักงานด้วยเหตุไล่อ อก ปลดออก หรือ ให้อ อก
แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
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3. การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น
ในการประชุุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2565 วันที่ 19
กุ ม ภาพัน ธ์ 2565 คณะกรรมการบริษ ัท มี ม ติ อ นุุ ม ัติ น โยบาย
ต่ อ ต้ านคอร์ร ปั ชัน่ เพื่อ ก าหนดค านิ ย าม ความรับ ผิด ชอบแนว
ปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้ องกัน
คอร์ ร ัป ชั น่ กั บ ทุุ ก กิ จ กรรมของบริษ ั ท โดยมี ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับ ดููแ ลกิจ การระบบการควบคุุม ภายใน และ
คณะจัด การรับ ผิด ชอบในการสื่อ สารและสร้างความตระหนัก รู้
ให้กบั พนักงาน ทัง้ นี้ บ ริษทั ได้เปิ ดเผยรายละเอียดของนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชั ่นได้ในเว็ปไซต์ของบริษทั (www.pjw.co.th)
ในปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษ ั ท ได้ ด าเนิ นการเพื่ อต่ อ ต้ านทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั ่นดังต่อไปนี้้

• ฝ่ ายจัดการสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารการปฏิบ ัติหน้ าที่
โดยสุจุ ริตให้กบั พนักงานทุุกคน
• เผยแพร่และสื่อสารทาความเข้าใจในคู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายต่ อ ต้านคอร์รปั ชัน่ ให้พ นักงานทุุ กคนรับ ทราบผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิเว็ปไชต์ของบริษทั
• จัดอบรมในเรื่องการปฏิบตั ติ นตามจรรยาบรรณและนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชั ่นในหลักสููตรต่างๆ เช่น ปฐมนิเทศ พนักงานใหม่
Business Concept Development เป็ นต้น เพื่อตอกย้าความเป็ น
วัฒนธรรมองค์กรของ
• ปลู ก ฝั ง ให้ พ นั ก งานทุุ ก คนตระหนั ก ถึ ง การกระท าที่ อ าจ
ก่อ ให้เกิด ความเสี่ยงการคอร์รปั ชัน่ โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่ งชี้
ประเมิ น ความเสี่ย งการเกิ ด คอร์ร ัป ชั น่ อย่ า งสม่ า เสมอ สร้า ง
ระบบงาน เชิ ง ป้ องกัน ก าหนดวิธีก ารลดความเสี่ย งและการ
ควบคุุ ม ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบ มาตรการติ ด ตาม การสอบทานและ
ประเมิ น ผลการบริห ารความเสี่ย งส าหรับ ให้ พ นั ก งานใช้ เป็ น
แนวทางปฏิบ ัติเพื่อ ป้ อ งกัน การเกิดคอร์รปั ชัน่ โดยมีสานักงาน
ตรวจสอบประเมิน ติด ตามการก ากับ ดูู แ ลที่ดี การปฏิบ ัติต าม
จรรยาบรรณ และนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ ร ัป ชั น่ เมื่ อ มี ก ารเข้ า
ตรวจสอบ
• จั ด ให้ มี ร ะ บ บ รั บ ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น แ ล ะ แ จ้ ง เบ า ะ แ ส
(Whistleblowing) เพื่ ่อเป็ นช่องทางในการรายงาน กรณีมกี ารพบ
เห็ น การฝ่ าฝื นกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คับ บริษ ั ท และ
จรรยาบรรณ
ทัง้ นี้ ในปี 2564 ไม่ พ บการปฏิบ ัติท่ี ผิด นโยบายต่ อ ต้ า น
คอร์รปั ชั ่น

4. การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษ ั ท ก าหนดกลไกในการรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นและการ
ดาเนินการ กรณีมกี ารชี้เบาะแสเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย
กฎระเบียบและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรือพฤติกรรม
ทีอ่ าจส่อถึงการทุุจริตคอร์รปั ชั ่นของบุุคลากรของบริษทั ซึง่ รวมถึง
มาตรการคุม้ ครองที่เหมาะสมแก่ ผูแ้ จ้งเบาะแส ตามนโยบายการ
รับเรื่อ งร้อ งเรียนการทุุ จริต และการกระท าผิด (Whistleblowing

Policy) เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจน โดยจัดให้มชี ่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้แก่ เว็ปไซต์ วาจา e-mail และจดหมาย
ในปี 2564 ไม่มขี อ้ ร้องเรียนอันเกิดจากการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมายระเบียบบริษทั นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ นโยบายการ
กากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรุ กิจ

รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการในรอบปี ที่ ผา่ นมา
จานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการรายบุคคล
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้

1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ /
กรรมการอิสระ

4/4

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

4/4

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
4/4
บทบาทหน้ าที่และความรับผิด ชอบ การปฏิบตั ิห น้ าที่ และการ
สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุุ ม ความเห็ น โดยรวม การปฏิ บ ั ติ ง านของเลขานุ ก าร
และกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิ บ ัติ ง านของส านั ก งาน
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิจ การปฏิบ ัติ
ตรวจสอบ
หน้ า ที่ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระตามขอบเขตหน้ า ที่ ท่ี ร ะบุุ ไ ว้ใ นกฎบัต ร
สาระสาคัญในการปฏิบตั หิ น้าที่ ในรอบปี 2564 ได้แก่การ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง มี ก ารทบทวนให้ ส อดคล้ อ งกับ
สอบทานงบการเงิน
การสอบทานรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือ
สถานการณ์ ปั จ จุุ บ ัน และอนุุ ม ัติ โ ดยคณะกรรมการบริษ ัท เป็ น
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การสอบทานการ
ประจาทุุกปี
กากับดูแู ลกิจการทีด่ ี การสอบทานระบบการประเมินการบริหาร
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการนา
ความเสีย่ ง การสอบทานระบบการควบคุมุ ภายใน การตรวจสอบ
Digital Technology มาใช้ในการตรวจสอบ การก ากับดููแล การ
ภายใน การสอบทานการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
กาหนดกลยุุทธ์ การปฏิบตั งิ าน และการติดตามผล คณะกรรมการ
การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาปี
ตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการ
2564เป็ นต้น
ตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม หัวข้อ ที่ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุุณ สมบัติ

สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รายชื่อ
ตาแหน่ ง
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้
1/1
1/1
1/1
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สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบ ตั หิ น้ าที่สอดคล้อ งกับขอบเขตหน้ าที่ ่ของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนตามที่ปรากฏในกฎบัตรที่สาคัญ
เช่ น การประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของผู้บ ริห ารระดับ สูู งตาม
ข้อ เสนอของประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห าร การเสนอแนวทางและ
วิธีก ารพิ จ ารณ าค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริษ ั ท และ
คณะกรรมการชุุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ โดยค านึ ง ถึง ความเหมาะสมกับ
ภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบก่อ นเสนอต่อ คณะกรรมการบริษ ัท
และผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุุ มตั ริ วมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของ
ประธาน เจ้าหน้ าที่บ ริห ารและผู้บ ริห ารระดับ สููง ของบริษ ัท ให้
เหมาะสมกับผลการปฏิบตั งิ าน และสอดคล้องกับผลประกอบการ
เพื่อรักษาความเป็ นผู้นาในอุุตสาหกรรม และเพื่อ สร้างแรงจููงใจ
ให้ ก ั บ ผู้ บ ริห ารระดับ สูู ง ในการบริห ารงานให้ บ ริษ ั ท มี ค วาม
เจริญก้าวหน้าต่อไป

พิจารณาบุุคคลที่มคี ุณสมบัตเิ หมาะสมเป็ นกรรมการของ
บริษ ัท แทนกรรมการที่ค รบก าหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
จานวน 3 ท่ าน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการส่งเสริมและสนับสนุุ น นโยบาย
การกากับดููแลกิจการที่ดบี ริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นมีสทิ ธิเสนอ
ชื่อบุุคคลที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสมในการ ดารงตาแหน่ งกรรมการ
ผ่านเว็ปไซต์ของบริษทั และแจ้งผ่ าน ระบบอีเล็กทรอนิกส์ (SET
Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอรายชื่อ
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ และคณะกรรมการ
มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
มีคุ ณ สมบัติ ครบถ้ ว น และเป็ นบุุ ค คลผู้ ท รงคุุ ณ วุุ ฒิ มีค วามรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุุรกิจ
มีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกล ปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการทีผ่ ่านมาได้เป็ น
อย่างดีรวมถึงมีสว่ นร่วมในการแสดงความเห็นทีเ่ ป็ นประโยชน์ ใน
ทีป่ ระชุุม จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่งและ
นาเสนอที่ประชุุมคณะกรรมการบริษทั และ ที่ ่ประชุุม สามัญ ผู้ถือ
หุน้ ประจาปี เพื่อพิจารณาอนุุมตั ิ

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
จานวนครัง้ การประชุมและการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2/2

2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2/2

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2/2

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/2

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/2

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ผลการปฏิ บ ตั ิ ห น้ าที่ ข องคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
ในปี 2564 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งได้ ป ฏิ บ ัติ
หน้ า ที่ส อดคล้ อ งกับ ขอบเขตหน้ าที่ ่ ของคณะกรรมการบริห าร
ความเสีย่ งทีป่ รากฏในกฎบัตรทีส่ าคัญ เช่น การบริหารความเสีย่ ง
ระดับองค์กร และการกากับปฏิบตั ิตาม กฎเกณฑ์ การประเมิน
ความเสี่ ย ง แนวทางและมาตรการจัด การความเสี่ ย ง และ
แผนปฏิบตั กิ ารในการจัดการความเสีย่ งที่เหลืออยูข่ องบริษทั การ
บริห ารความเสี่ย งระดับ องค์ ก ร และการก ากับ ปฏิ บ ั ติ ต าม
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การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้

2/2
กฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริม และสนั บ สนุุ น ให้ม ีก ารปรับ ปรุุง และ
พัฒนาการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง และสม่าเสมอ

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
การควบคุมภายใน
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกับ
ระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2565 เมื่อวันที่
19 กุม ภาพันธ์ 2565 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการทัง้ 3 ท่ าน เข้าร่วมประชุม ด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของบริษ ัท
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุุมภายในซึ่ ง
ยึดกรอบการควบคุุมภายในของ COSO 2013 (The Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
5 องค์ประกอบ คือ การควบคุุมภายในองค์กร การประเมินความ
เสีย่ ง การควบคุมุ การปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้ อ มูู ล แ ล ะระบ บ ก ารติ ด ต าม ที่ ผ่ าน ก ารพิ จารณ าจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการ
ควบคุุม ภายในของบริษ ัท และบริษ ัท ย่อ ยมีค วามเพีย งพอและ
เหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องที่มสี าระสาคัญ เกี่ยวกับการควบคุุม
ภายใน บริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ยได้ จ ัด ให้ ม ีบุ ค ลากรอย่ า งเพี ย ง
พอที่ จ ะด าเนิ น การตามกฎหมาย ระเบี ย บ นโยบาย และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบตั ิต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
รวมทัง้ มีระบบการควบคุุมติดตามดููแลการดาเนินงานของบริษทั
ให้ส ามารถป้ อ งกัน ทรัพ ย์สิน จากการที่ก รรมการหรือ ผู้บ ริห าร
นาไปใช้โดยมิชอบหรือ โดยไม่ม ีอานาจ รวมถึงการท าธุรกรรม
กับ บุุ ค คลที่ อ าจมีค วามขัด แย้ง และบุุ ค คลที่เกี่ย วโยงกัน อย่ า ง
เพี ย งพอแล้ ว นอกจากนี้ บ ริษ ัท มีก ารปลูู ก ฝั ง ให้ ค ณะจัด การ
หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักและปฏิบตั งิ านโดยมุ่งเน้นให้ม ี
การกากับดููแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การกากับดููแล
การปฏิบตั ิงาน และการควบคุุมภายใน โดยจัดให้ม ีบุคลากรที่ม ี
คุณ ภาพอย่ างเพีย งพอ และน าระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เหมาะสมที่จะด าเนิ น การตามระบบการควบคุุม ภายในที่ดี ได้
อย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิ ผ ล โดยสรุป สาระส าคัญ ได้
ดังต่อไปนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษทั มีการส่งเสริมและสนับสนุ นให้เกิดสภาพแวดล้อมของ
การควบคุม ภายในที่ดี คณะกรรมการบริษ ัท ก าหนดวิส ยั ทัศ น์

พันธกิจ และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านของ
ฝ่ ายบริหารและพนักงาน และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอเพื่อให้
บรรลุ ต ามเป้ าหมาย มี ก ารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ าที่
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็ น
ลายลัก ษณ์ อ ัก ษรโดยแยกหน้ า ที่อ อกจากฝ่ ายบริห าร และได้
ก าหนดโครงสร้ า งสายการรายงานและอ านาจหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบที่ชดั เจนและเหมาะสม โดยสอดคล้องกับสภาพทาง
ธุรกิจและกฎหมายที่เกีย่ วข้อง มีการแบ่งแยกหน้าทีใ่ นส่วนงานที่
สาคัญ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทัง้ มีการ
กาหนดและจากัดอานาจการดาเนินการในระดับบริหารและระดับ
ปฏิบตั กิ ารได้อย่างชัดเจน
บริษ ั ท จัด ให้ ม ี กิ จ กรรมควบคุ ม ภายในที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก
กิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ ซึง่ มีการ
สอบทานการปฏิบตั งิ านให้เป็ นไปตามคู่มอื การปฏิบตั งิ าน เพื่อให้
สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
บริษ ัท ตระหนัก ถึงความส าคัญ ของการน าหลัก การก ากับ ดู แ ล
กิจ การที่ดีม าปฏิบ ัติ เพราะเป็ นปั จ จัย ที่ ม ีค วามส าคัญ ต่ อ การ
ดาเนิ น ธุรกิจที่ย ั ่งยืน มีความมุ่งมั ่นในการจูงใจ พัฒ นา รัก ษา
บุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่
และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
บริษ ัท ได้ ก าหนดให้ น โยบายการบริห ารความเสี่ย งเป็ น
นโยบายที่สาคัญ ของบริษทั และได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการบริษทั จานวน 6 ท่าน ให้
ท าหน้ า ที่ก ากับ และติด ตามการบริห ารจัด การความเสี่ย งของ
บริษทั ภายในหน่ วยงานต่างๆ ที่ได้รบั การประเมินว่ามีความเสีย่ ง
จากการปฏิบตั ิงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อยซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บ ริห ารระดับ สูง ท าการประเมิน หาความเสี่ยงที่
สาคัญ จากขนาดของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับเป้ า หมาย
และการดาเนินธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ ความเสีย่ งเรื่องคอร์รปั ชัน่
ของธุรกิจ และกาหนดผูร้ บั ผิดชอบความเสีย่ งนัน้ ๆ ในหน่ วยงาน
ที่เป็ นเจ้าของความเสีย่ ง พร้อมทัง้ มอบหมายให้การบริหารความ
เสี่ย งเป็ นความรับ ผิด ชอบของผู้บ ริห ารทุ ก คน มีก ารวางแผน
ก าหนดมาตรการบริห ารความเสี่ ย ง จัด ให้ ม ีก ารติ ด ตามการ
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บริหารความเสีย่ งของหน่ วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเป็ นประจา
และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
สาหรับปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา(COVID-19) การเปลีย่ นแปลงมาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน และความเสีย่ งที่สาคัญต่อกฎหมายฉบับใหม่ในเรื่อง
พระราชบัญ ญัติคุ้ม ครองข้อ มูล ส่วนบุค คล พ.ศ. 2562 บริษ ัท มี
การสื่อ สารให้พ นักงานมีความรู้ค วามเข้าใจในเรื่อ งความเสี่ย ง
ดังกล่าว เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญ และนาไปสู่การปรับปรุง
กระบวนการทางานทีเ่ กี่ยวข้องให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง นอกจากนัน้ บริษทั ยังจัดให้มกี ารฝึ กอบรมความรู้ให้กบั
พนั ก งานอย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามเข้ า ใจและ
ตระหนักถึงความสาคัญ ของการบริหารความเสี่ยงที่ต้องกระท า
อย่างต่อเนื่อง
3) การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
บริษ ัท มีการเลือ กและพัฒ นากิจกรรมควบคุม ให้เหมาะสม
สอดคล้ อ งกับ ความเสี่ย งและลัก ษณะเฉพาะของบริษ ัท เช่ น
สภาพแวดล้ อ ม ความซั บ ซ้ อ น ลัก ษณะงาน ขอบเขตการ
ด าเนิ น งาน และลัก ษณะเฉพาะอื่ น ๆ โดยพิ จ ารณารู ป แบบ
กิจ กรรมการควบคุม ที่ห ลากหลายระหว่างการควบคุม แบบใช้
บุ ค ค ล (Manual Control) แ ล ะแ บ บ อั ต โน มั ติ (Automated
Control) ซึ่งออกแบบให้ม ีกิจกรรมการควบคุม ที่ผ สมผสานทัง้
แบบป้ องกัน (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective
Control) โดยมีการคานึงถึงการแบ่งแยกหน้ าที่ความรับผิดชอบ
ในงาน คือ หน้ า ที่ก ารอนุ ม ตั ิ หน้ า ที่บ ัน ทึ ก รายการบัญ ชี และ
ข้อมูลสารสนเทศ หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน
เพื่อให้มกี ารตรวจสอบซึง่ กันและกันอย่างเหมาะสม
บริษทั ได้จดั ให้มมี าตรการดูแลการทาธุรกรรมกับกรรมการ
ผู้บ ริห าร ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเกี่ย วข้อ งอย่ างรัด กุ ม และ
ชัดเจน โดยกาหนดให้การทารายการระหว่างกันของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อ ยกับบุ คคลที่อ าจมีความขัดแย้งนัน้ จะต้องปฏิบตั ิตาม
ประกาศและกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และต้องเป็ นไปภายใต้เงื่อนไข
ที่สมเหตุสมผล หรือเงื่อนไขการค้าปกติ หรือราคาตลาด และให้
พิจารณา โดยถือเสมือนเป็ นรายการที่กระทากับบุคคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่ า งกั น
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ดังกล่าวต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ สอบทานเป็ นรายไตร
มาส
ส าหรับ กระบวนการปฏิ บ ั ติ ง านบนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พฒ
ั นากิจกรรมการควบคุมทั ่วไปทีห่ ลากหลายและ
รัดกุมเหมาะสม เพื่อให้ม ั ่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษทั พร้อมใช้งานตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ไม่
เกี่ยวข้อง โดยได้นากิจกรรมการควบคุมจัดทาเป็ นนโยบายและ
วิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ง านเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร ซึ่ ง ระบุ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบ
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และวิธกี ารแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้
อย่างชัด เจนเพื่อ ให้พ นั ก งานสามารถปฏิบ ัติต ามกิจกรรมการ
ควบคุ ม ได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งรวมถึง มีก ารทบทวนนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information &
Communication)
บริ ษ ั ท ให้ ค วามส าคัญ ต่ อ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ค รอบคลุม ทุ ก กระบวนการท างานอย่างต่ อเนื่ อ ง
รวมทัง้ ให้ ค วามส าคัญ กับ ความปลอดภัย ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดเก็บรักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษทั มี
การกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนิ นงานทัง้ จากภายใน
และภายนอกที่มคี ุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน มีการจัดทาข้อมูล
เพื่อ ให้คณะกรรมการมีข้อ มูลที่ส าคัญ อย่างเพียงพอสาหรับ ใช้
ประกอบการตัด สิน ใจล่ ว งหน้ าก่ อ นการประชุ ม เป็ นระยะเวลา
ตามที่ ก ฎ หมายก าหนด และมี ก ารบั น ทึ ก ความคิ ด เห็ น
ข้อ เสนอแนะ ข้อ สังเกต ข้อ ซัก ถาม และการไม่เห็นด้วยพร้อ ม
เหตุ ผ ลของกรรมการในการประชุ ม ทุ ก ครัง้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย
บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรโดยมีการ
สื่อ สารถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ นโยบายและวิธีป ฏิ บ ัติ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ เพื่อ สนับสนุ น การควบคุม ภายในไปยังบุ คลากรทุ ก
ระดับในทุ กหน่ วยงาน รวมทัง้ มีการเลือ กช่อ งทางการสื่อ สารที่
หลากหลายเหมาะสม และมีช่ อ งทางให้พ นัก งานสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั ได้
อย่างปลอดภัย อีกทัง้ มีกระบวนการสื่อ สารข้อมูลกับผู้มสี ่วนได้

เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ทีเ่ หมาะสม จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และให้มชี ่องทาง
ให้ผู้มสี ่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส
เกี่ ย วกั บ ก ารฉ้ อ ฉ ล ห รื อ ทุ จริ ต ได้ อ ย่ างป ล อ ด ภั ย ม ายั ง
คณะกรรมการตรวจสอบที่ info@taxspecialist.co.th
5) ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
บริษ ัท มีก ารติ ด ตามและประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน
เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม โดยจัดให้ม ีก ารประเมินโดยหน่ วยงานอิสระทัง้ จาก
ภายในและภายนอก มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุม ภายในต่อผู้รบั ผิดชอบให้มกี ารแก้ไขอย่างทันท่วงที
รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารรายงานข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญและ
ความคื บ หน้ า ของการแก้ ไ ขปั ญหาต่ อ คณะกรรมการบริษ ั ท
ผูบ้ ริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม
บ ริ ษ ั ท มี ข้ อ ก าห น ด ให้ ฝ่ าย บ ริ ห ารต้ อ งราย งาน ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์หรือสงสัย
ว่ามีเหตุการณ์ ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ฝี ่ าฝื นกฎหมาย
หรือ มีก ารกระท าผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจจะกระทบต่ อ ชื่อ เสีย งและ
ฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ อีกทัง้ มีการรายงานผล
การด าเนิ น งานเปรีย บเทีย บกับ เป้ าหมายที่ก าหนดไว้ต่ อ คณะ
กรรมการบริหารและฝ่ ายบริหารเป็ นประจาทุกเดือนและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษ ัท ทราบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ามี
การปฏิบตั บิ รรลุเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษทั

ความเห็ น ของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิ จการ
เพื่อ ความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตและผู้ตรวจ
สอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึง จัด ให้ ม ีก ารประชุ ม
ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญ าต
และผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่ม ีฝ่ ายจัดการเข้าร่วม อย่างน้ อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตให้ความเห็น
ในประเด็นการตรวจสอบของบริษทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากับ ดู แ ลกิ จ การอย่ า งอิส ระและตรงไปตรงมาโดยทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้สอบถามผูส้ อบ
บัญ ชีรบั อนุ ญ าตถึงการให้ความร่วมมือ ของผู้รบั การตรวจ และ
การถูกจากัดขอบเขตในการตรวจสอบ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตได้

แจ้งรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าได้รบั ความร่วมมือใน
การประสานงานเป็ นอย่างดีจากผู้รบั การตรวจ มีความเป็ นอิสระ
ในการปฏิบตั งิ าน และไม่ถูกจากัดขอบเขตในการตรวจสอบ
การตรวจสอบภายใน
ส านั ก ตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งกากับดูแลให้การปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบมีความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบ ัติ
หน้าทีเ่ ยีย่ งมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เป็ น
เลขานุ ก ารของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล เพื่ อ
สนับสนุ นให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดาเนิ นการตามที่
คณะกรรมการบริษทั ได้ม อบหมายให้ และเป็ นที่ป รึกษาเพื่อให้
คาแนะน าในด้านต่ างๆ เช่ น ด้านการควบคุม ภายใน ด้านการ
บริหารความเสีย่ ง ด้านจริยธรรมธุรกิจ เป็ นต้น
หน่ วยงานตรวจสอบภายในจัดแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี สอดคล้อ งตามทิศ ทางกลยุท ธ์ของบริษ ัท ครอบคลุ ม
กระบวนการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยใช้หลักการ
ความเสีย่ งเป็ นพืน้ ฐาน ซึง่ มุ่งเน้นความเสีย่ งสาคัญทีส่ ่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษทั ตลอดจน
การตรวจสอบด้านการป้ องกันทุจริต แผนการตรวจสอบได้รบั การ
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการทางานของ
สานัก ตรวจสอบภายในจะครอบคลุม ถึงการตรวจสอบ ติดตาม
ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมินความเพียงพอ และความ
มีป ระสิท ธิภ าพของระบบการควบคุ ม ภายในของบริษ ัท และ
รายงานผลการตรวจสอบ การติ ด ตามผล การปฏิ บ ั ติ ต าม
ข้ อ เสนอแนะที่ พ บจากการตรวจสอบให้ แ ก่ ค ณ ะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การเพื่อ พิจ ารณาอย่ างสม่ าเสมอ
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ตระหนักว่าระบบการควบคุม
ภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหายอันเกิดจาก
ความผิดพลาดได้ทงั ้ หมด แต่สามารถป้ องกันหรือให้ความเชื่อมั ่น
ในระดับทีส่ มเหตุสมผล
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รายการระหว่างกัน
มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
การท ารายการระหว่างกันของบริษ ัท ได้ผ่านการพิจารณา
สอบทานการทารายการระหว่างกันจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และอนุ มตั ิก ารท ารายการระหว่างกัน จากคณะกรรมการบริษ ัท
โดยได้ ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องบริษ ัท เป็ นส าคัญ รายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มี ส่ ว นได้ เ สีย หรือ อาจมี ค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผู้ให้ ค วามเห็น เกี่ ย วกับ ความจ าเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญ
ในการพิจ ารณารายการระหว่างกัน ที่อ าจเกิด ขึ้น บริษ ัท จะให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้สอบบัญ ชีของบริษ ัท เป็ นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ดังกล่าว เพื่อ นาไปใช้ประกอบการ
ตัด สิน ใจของคณะกรรมการบริษ ัท และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ ถือ หุ้ น ตามแต่ ก รณี ซึ่ ง ผู้ท่ี อ าจมีค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ จะไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าว
กรณีท่ีบริษทั มีการให้เงินกู้ยมื หรือ กู้ยืมเงินจากกลุ่ม บริษทั
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและรวมถึงการเข้าค้าประกันหนี้สนิ หรือ
การใช้ทรัพย์สนิ ที่เป็ นกรรมสิทธิ ์บริษทั ค้าประกันเงินกู้ หรือภาระ
หนี้สนิ อื่นของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกัน ให้บริษทั เสนอ
ต่ อ คณ ะกรรมการตรวจสอบให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ ความ
สมเหตุสมผลของการทารายการ จานวนเงิน ภาระหนี้ ระยะเวลา
รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้อง และเสนอ
ให้ ค ณะกรรมการบริษ ั ท พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารเข้ า ท ารายการ
ดั ง ก ล่ าว ซึ่ งจะพิ จารณ าห ลั ก เก ณ ฑ์ เงื่ อ น ไข แล ะค วาม
สมเหตุ ส มผลของการท ารายการและความเหมาะสมของ
ระยะเวลาและต้นทุนทางการเงิน ทัง้ นี้ ให้กรรมการที่มสี ่วนได้
เสีย งดออกเสียงและไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมการประชุมในวาระนัน้
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นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกัน
รายการขายบรรจุภ ัณ ฑ์พ ลาสติกกับ บริษ ัท ที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ น รายการที่ม ียอดขายปริม าณไม่ม าก และมีค วามถี่ก ารเกิด
รายการต่ าเนื่องจากเป็ นงานโครงการ ในส่วนรายการให้เช่าพืน้ ที่
จะไม่มกี ารต่อสัญญารายการจะสิน้ สุดตามระยะเวลาทีก่ าหนด
คณะกรรมการตระหนักถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย ภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขน้ึ ในอนาคตนัน้
คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง
หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการ
เกีย่ วโยงและการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สนิ ของบริษทั และ
บริษทั ย่อย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปรายละเอี ยดรายการระหว่างกันของบริ ษัท และบริ ษัทย่ อ ยกับบุคคลและกิ จการที่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่
เกิ ดขึน้
สาหรับปี 2564 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวโยงกัน โดยได้คดิ ราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับ
บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วโยงกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนัน้ ๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ
ตามปกติ ทัง้ นี้มรี ายละเอียด ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายชื่อบริษทั

1.

บริษทั พี.เจ.
คอมโพสิต
จากัด

ลักษณะความ บริษทั ฯ
ลักษณะรายการที่
สัมพันธ์
การถือหุ้น
สาคัญ
(%)
B
- บริษทั ขายสินค้าให้กบั
ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการ

- บริษทั ให้เช่าพืน้ ทีก่ บั ผู้
ถือหุน้ และกรรมการ

มูลค่า
รายการ
ระหว่างกัน
0.37

1.89

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
เป็ น รายการธุรกิจปกติข องบริษ ัท
ซึ่งราคาขายสินค้าเป็ นราคาตลาด
และมี เ งื่ อ นไขท างการค้ า ป กติ
เช่ น เดี ย วกั บ ลู ก ค้ า ทั ว่ ไป โดย
บริ ษ ั ท ใช้ โ ครงสร้ า งราคาขาย ต้นทุน-กาไร เช่นเดียวกับที่บริษทั
ผลิตและขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ
เป็ น รายการธุรกิจปกติข องบริษ ัท
ซึ่ ง ค่ า เช่ า พื้ น ที่ เป็ น อั ต ร า ที่
เหมาะสมและเทียบกับราคาค่าเช่า
ซึ่งไม่ต่ ากว่าราคาจริงที่บริษทั จ่าย
ให้ บริษทั อุตสาหกรรมฟองน้ ายืน
ยง จากัด

ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหาร

B = ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการ

C = บริษทั ย่อย

D = ผูถ้ อื หุน้
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มกี ารจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2564 ซึ่งได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปของประเทศไทยที่กาหนดใน
พระราชบัญ ญัติวิช าชีพ บัญ ชี พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการบริษ ัท ได้ต ระหนัก ถึงภาระหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในฐานะ
กรรมการบริษทั จดทะเบียนในการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม
และถือปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงินของบริษทั รวมทัง้ มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ ง และระบบการ
ควบคุมภายในที่มปี ระสิท ธิภ าพและเหมาะสม เพื่อให้ม ั ่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญ ชีมคี วามถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอสาหรับการดูแลทรัพย์สนิ และป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิ สระ ได้ท าหน้ าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี น้ีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเหมาะสม
และเพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2564 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป

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

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
และงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึ งสรุ ปนโยบายการ
บัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงิ นข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน รวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาเนิ นงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวัน เดี ยวกัน และแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษ ัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติ ก จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดาเนิ นงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อก าหนดเหล่ านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ ข ้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

*****/2

เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นา
เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ขา้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จหลักในการผลิ ตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์ และชิ้ นส่ วน
พลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม และรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามัน และอุตสาหกรรมรถยนต์ โดย
รายได้เป็ นเกณฑ์ช้ ี วดั ความสามารถในการดาเนิ นงานที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากการเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงของรายได้จะส่ งผลกระทบต่อตัวเลขกาไรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ
และการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและความถูกต้องครบถ้วน
ของการรับรู ้รายได้จากการขายสิ นค้า
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลื อกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิ บ ตั ิ ตามการ
ควบคุมที่บริ ษทั ออกแบบไว้ และให้ความสาคัญในการทดสอบเป็ นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาหรับ
การควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น
• สุ่ มตัวอย่างรายการขายเพื่ อตรวจสอบการรั บรู ้ รายได้ว่าเป็ นไปตามเงื่ อนไขการขาย และ
สอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั
• สุ่ ม ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่างปี และช่ วงใกล้สิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
• ตรวจสอบการตัดยอดรายได้จากการขายทั้งช่วงก่อนและหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขาย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบต่อข้อมู ล อื่ น ข้อมู ลอื่ นประกอบด้วยข้อมู ล ซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึ งงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยูใ่ นรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ น ของข้าพเจ้าต่ องบการเงิ น ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ข้อมู ล อื่ น และข้าพเจ้าไม่ ไ ด้ให้ ค วาม
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
*****/3
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แล เพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่ านี้ โดยถู กต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดท างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิ น
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ กกลุ่ มบริ ษทั และ
บริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ี หน้าที่ ในการกากับดู แลมี หน้าที่ ในการกากับดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมู ลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญเมื่ อคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุ สมผลว่ารายการที่ ข ัดต่ อข้อเท็ จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
*****/4
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• งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ไม่ ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อข้อผิ ดพลาด
ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่ เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่ พบข้อมู ลที่ ข ัดต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิ ด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
• ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผู ้บริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชี ที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมิ นการน าเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
กิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมู ล ว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• ได้รับ หลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ย วกับ ข้อมู ล ทางการเงิ นของ
กิ จการภายในกลุ่ มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษ ทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า
รับ ผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุ ม ดู แล และการปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษ ทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
*****/5
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ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดู แลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้าน
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ องเหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้
เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่ าว หรื อในสถานการณ์ ที่ ยากที่ จะเกิ ดขึ้ น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควร
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะ
มีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผู ้ส อบบัญ ชี ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานสอบบั ญ ชี แ ละการน าเสนอรายงานฉบับ นี้ คื อ นายสุ วัฒ น์
มณี กนกสกุล

(นายสุ วฒั น์ มณี กนกสกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
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-6บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

110,485,919.62

67,987,998.99

39,849,300.90

33,369,718.64

5, 7

707,263,899.40

666,457,304.08

628,682,810.00

550,961,619.72

8

5,735,600.00

-

5,735,600.00

-

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

5

-

-

23,272,830.00

-

สิ นค้าคงเหลือ

9

323,214,533.75

233,072,512.19

267,777,768.32

184,191,880.34

รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระงานโครงการ

10

20,879,144.86

35,938,825.91

20,879,144.86

35,938,825.91

สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

37

597,128.74

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

11

20,394,391.22

32,499,207.15

16,426,792.59

14,619,715.64

1,188,570,617.59

1,035,955,848.32

1,003,221,375.41

819,081,760.25

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาส่ วนที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

-

597,128.74

-

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

5

-

-

11,636,415.00

-

ลูกหนี้ตามสัญญา

8

6,602,867.38

-

6,602,867.38

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

12

-

-

372,346,820.88

366,200,815.82

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

13

-

-

59,422,505.03

60,156,517.75

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

14

1,654,087,753.26

1,663,209,037.30

1,362,699,727.54

1,360,420,082.45

สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้

15

68,841,883.04

75,645,894.33

12,449,059.28

6,259,881.32

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

16

9,028,345.46

6,835,930.91

8,843,304.91

6,605,548.53

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

18,107,855.62

15,931,094.93

15,183,050.41

14,637,329.74

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

18

83,179,638.58

84,699,128.00

80,256,897.75

82,874,665.06

1,839,848,343.34

1,846,321,085.47

1,929,440,648.18

1,897,154,840.67

3,028,418,960.93

2,882,276,933.79

2,932,662,023.59

2,716,236,600.92

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-7บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

19

559,259,359.47

450,215,371.59

463,254,017.50

289,541,298.94

5, 20

466,647,161.77

472,815,680.39

530,728,523.15

561,998,754.45

- เงินกูย้ มื ระยะยาว

22

239,922,880.18

203,220,260.60

233,786,999.95

191,014,000.05

- หนี้สินตามสัญญาเช่า

23

37,759,263.54

39,217,738.05

15,020,997.08

17,542,692.15

18,108,478.82

3,149,572.65

17,843,958.40

-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น

37

-

177,962.72

-

177,962.72

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

21

5,835,915.34

5,317,342.66

3,986,909.27

2,204,161.77

1,327,533,059.12

1,174,113,928.66

1,264,621,405.35

1,062,478,870.08

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

22

356,774,433.67

437,683,300.68

354,466,489.27

423,637,334.40

หนี้สินตามสัญญาเช่า

23

72,534,569.54

94,776,685.98

38,491,454.04

43,928,642.96

ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน

24

77,911,629.00

68,811,888.20

66,367,792.00

65,359,675.20

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น

37

3,600,670.68

4,052,011.55

3,600,670.68

4,052,011.55

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

-

-

15,000.00

510,821,302.89

605,338,886.41

462,926,405.99

536,992,664.11

1,838,354,362.01

1,779,452,815.07

1,727,547,811.34

1,599,471,534.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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15,000.00

-8บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

25

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 765,439,927 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
หุ้นสามัญ 574,080,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท

382,719,963.50

287,040,000.00

382,719,963.50

287,040,000.00

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

518,488,249.21

464,488,618.32

559,762,546.61

469,909,883.76

-

-

(6,816,895.81)

(7,016,786.78)

(1,703,408.30)

-

(1,703,408.30)

-

3,086,493.16

3,086,493.16

-

-

16,321,295.10

(18,622,962.51)

-

-

1,190,064,598.92

1,102,824,118.72

ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 574,079,945 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.50 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

27

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ้น
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน

14

ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์
ส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุ้น

-

-

1,205,114,212.25
-

1,116,765,066.73
-

1,190,064,598.92

1,102,824,118.72

1,205,114,212.25

1,116,765,066.73

3,028,418,960.93

2,882,276,933.79

2,932,662,023.59

2,716,236,600.92

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-9บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
34, 36
รายได้จากงานโครงการ
34, 36
รายได้เงินปั นผล
12
รายได้อื่น
5, 36
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนจากงานโครงการ
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ผล(กาไร)ขาดทุนอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้
31
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์
- สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

2564

2563

3,057,124,577.56
10,331,471.73
19,339,312.13
3,086,795,361.42

2,774,405,209.32
19,617,545.48
25,807,625.16
2,819,830,379.96

2,668,014,009.56
10,331,471.73
26,397,215.89
2,704,742,697.18

2,462,267,191.99
19,617,545.48
32,391,900.00
31,228,955.85
2,545,505,593.32

2,489,771,378.08
10,732,472.10
84,648,126.23
253,564,791.85
(3,355,692.70)
2,835,361,075.56
251,434,285.86
48,805,387.32
202,628,898.54
33,161,662.12
169,467,236.42

2,233,058,503.94
32,438,142.51
88,171,474.93
298,246,953.10
2,336,569.11
2,654,251,643.59
165,578,736.37
53,972,327.93
111,606,408.44
(3,440,729.89)
115,047,138.33

2,135,895,919.72
10,732,472.10
74,942,097.49
212,711,476.83
(3,355,692.70)
2,430,926,273.44
273,816,423.74
34,414,236.09
239,402,187.65
34,198,722.47
205,203,465.18

2,039,403,979.21
32,438,142.51
78,026,288.62
237,255,768.22
2,336,569.11
2,389,460,747.67
156,044,845.65
39,049,757.54
116,995,088.11
(6,699,829.16)
123,694,917.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

-

-

199,890.97

104,253.50

34,944,257.61

16,566,855.17

-

-

(1,703,408.30)

-

(1,703,408.30)

-

2,218,783.20
35,459,632.51
204,926,868.93

16,566,855.17
131,613,993.50

2,335,586.40
832,069.07
206,035,534.25

104,253.50
123,799,170.77

- 10 บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ ้น)

33

จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ ้น)
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น)

33

จานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หุ ้น)

0.29

0.20

0.36

0.22

574,080,000

574,080,000

574,080,000

574,080,000

0.28

0.20

0.34

0.22

597,613,760

574,080,000

597,613,760

574,080,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 11 บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บำท
งบกำรเงินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

ส่ วนเกิน

และชำระแล้ว

มูลค่ำหุน้

กำไรสะสม
สำรองตำม

ยังไม่ได้จดั สรร

กฎหมำย

ผลขำดทุน

ส่วนต่ำกว่ำทุนจำก ผลต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยน

จำกกำรวัดมูลค่ำ กำรรวมธุรกิจภำยใต้

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
จำกกำรแปลงค่ำ

ส่ วนที่เป็ นของ

รวมส่วนของ

รวมส่วนของ

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี

ผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้ ของ

อำนำจควบคุม

บริ ษทั ใหญ่

ตรำสำรอนุพนั ธ์ กำรควบคุมเดี ยวกัน หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
287,039,972.50 338,128,000.00 28,703,997.25 393,787,647.50

-

3,086,493.16

(4,152,541.38)

-

-

287,039,972.50 338,128,000.00 28,703,997.25 389,635,106.12

-

3,086,493.16

(35,189,817.68) 1,015,556,292.73

-

1,015,556,292.73

(4,152,541.38)

-

(4,152,541.38)

(35,189,817.68) 1,011,403,751.35

-

1,011,403,751.35

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี
เนื่องจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินใหม่มำถือปฏิบตั ิ

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563
เงินปั นผลจ่ำย

28

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินปั นผลจ่ำย
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

28

-

-

-

-

-

-

(40,193,626.13)

-

-

-

(40,193,626.13)

-

(40,193,626.13)

-

-

-

115,047,138.33

-

-

16,566,855.17

131,613,993.50

-

131,613,993.50

287,039,972.50 338,128,000.00 28,703,997.25 464,488,618.32

-

3,086,493.16

(18,622,962.51) 1,102,824,118.72

-

1,102,824,118.72

-

-

-

(117,686,388.73)

-

-

-

(117,686,388.73)

-

(117,686,388.73)

-

-

-

169,467,236.42

(1,703,408.30)

-

34,944,257.61

202,708,085.73

-

202,708,085.73

-

-

-

2,218,783.20

-

-

-

2,218,783.20

-

2,218,783.20

(1,703,408.30)

3,086,493.16

16,321,295.10

1,190,064,598.92

-

1,190,064,598.92

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

287,039,972.50 338,128,000.00 28,703,997.25 518,488,249.21

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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- 12 บริษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก ส่วนเกินมูลค่าหุ ้น
และชาระแล้ว

สารองตามกฎหมาย

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น

ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

287,039,972.50

338,128,000.00

28,703,997.25

390,553,034.02

ผลต่างจากการ

ผลขาดทุน

ซื้ อสิ นทรัพย์

จากการวัดมูลค่า

กลุ่มกิจการเดียวกัน

ตราสารอนุพนั ธ์

รวม

(7,121,040.28)

-

1,037,303,963.49

-

-

(4,152,541.38)

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี เนื่ องจากการนามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

287,039,972.50
28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เงินปันผลจ่าย

287,039,972.50

28

338,128,000.00
338,128,000.00

-

(4,152,541.38)

28,703,997.25

386,400,492.64

(7,121,040.28)

-

1,033,151,422.11

-

(40,185,526.15)
123,694,917.27

104,253.50

-

(40,185,526.15)
123,799,170.77

28,703,997.25

469,909,883.76

(7,016,786.78)

-

1,116,765,066.73

-

-

(117,686,388.73)

(1,703,408.30)

203,699,947.85

-

-

-

(117,686,388.73)

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

205,203,465.18

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

-

-

-

2,335,586.40

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

287,039,972.50

338,128,000.00

28,703,997.25

559,762,546.61

199,890.97
-

-

(6,816,895.81)

(1,703,408.30)

2,335,586.40
1,205,114,212.25
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- 13 บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตดั จ่าย
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหนี้สินทางการเงิน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้อยค่าแม่พิมพ์รอตัดบัญชี (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์(โอนกลับ)
ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปั นผล
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงานลดลง (เพิ่มขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญา
สิ นค้าคงเหลือ
รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระงานโครงการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

169,467,236.42

115,047,138.33

205,203,465.18

123,694,917.27

(1,575,609.71)
6,263,660.38
219,947,860.09
28,861,102.87
310,501.14
(3,355,692.70)
1,555,161.67
1,070,443.54
(265,234.82)
(503,177.54)
15,208,583.46
48,805,387.32
33,161,662.12

904,339.32
4,162,363.32
227,270,301.14
7,864,177.46
151,599.75
2,336,569.11
(376,029.19)
5,125,427.03
3,566,988.28
13,928,268.68
8,449,778.00
53,972,327.93
(3,440,729.89)

(1,565,382.38)
5,888,880.64
166,647,525.90
23,036,712.67
(2,003,593.86)
(3,355,692.70)
598,416.41
1,036,858.01
(265,234.82)
(503,177.54)
12,416,677.46
34,414,236.09
34,198,722.47

947,089.37
3,660,952.36
164,415,307.63
7,864,177.46
151,599.75
2,336,569.11
(34,803.74)
4,295,119.04
3,566,988.28
14,646,087.51
7,848,942.00
(32,391,900.00)
39,049,757.54
(6,699,829.16)

518,951,884.24

438,962,519.27

475,748,413.53

333,350,974.42

(39,217,423.38)
(12,338,467.38)
(96,405,681.95)
15,059,681.05
12,152,824.93
(18,336,677.34)

6,013,355.32
79,496,720.43
36,110,806.74
12,835,387.28
(16,528,633.85)

(76,142,245.67)
(12,338,467.38)
(89,474,768.62)
15,059,681.05
(1,807,076.95)
(11,374,521.44)

120,751,369.30
74,979,249.21
36,110,806.74
9,176,035.05
(33,197,205.34)

(6,147,379.20)
518,572.68
(15,000.00)

25,528,245.87
49,471.61
-

6,017,501.53
1,782,747.50
(15,000.00)

(32,718,034.45)
(1,587,854.38)
-
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- 14 บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนิ นงาน
จ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินได้สุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับปันผล
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
เงินสดจ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวให้กบั สถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์และเช่ากลับคืน
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้ นปี

2564
374,222,333.65
(3,360,630.66)
(20,531,102.37)
350,330,600.62

2563
582,467,872.67
(2,132,244.80)
(10,234,567.70)
570,101,060.17

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
307,456,263.55
506,865,340.55
(3,250,830.66)
(941,123.80)
(17,039,014.27)
(6,435,877.74)
287,166,418.62
499,488,339.01

17,812,458.98
(182,857,264.52)
(11,939,535.80)
(2,426,549.20)
(3,961,592.80)
(183,372,483.34)

7,657,225.46
(150,395,403.45)
(3,199,834.51)
(353,592.93)
(146,291,605.43)

(6,146,005.06)
(21,714,560.00)
(10,880,590.00)
3,358,029.21
(204,467,192.84)
(11,343,625.00)
(2,426,549.20)
(3,961,592.80)
(257,582,085.69)

(9,106,057.31)
8,993,010.00
32,391,900.00
1,559,882.88
(60,408,900.00)
(56,640,873.34)
(2,564,435.90)
(314,898.51)
(86,090,372.18)

109,043,987.88
189,725,000.00
(233,931,247.43)
(117,686,388.73)
(40,573,536.85)
(49,127,041.93)
(142,549,227.06)
18,089,030.41
42,497,920.63
67,987,998.99
110,485,919.62

(414,461,913.77)
218,004,974.49
(118,631,635.72)
(40,193,626.13)
50,799,207.81
(33,115,003.04)
(49,180,991.33)
(386,778,987.69)
3,045,439.13
40,075,906.18
27,912,092.81
67,987,998.99

173,712,718.56
189,725,000.00
(216,122,845.23)
(117,686,388.73)
(17,997,344.57)
(34,735,890.70)
(23,104,750.67)
6,479,582.26
33,369,718.64
39,849,300.90

(451,800,374.41)
209,587,500.00
(106,968,401.62)
(40,185,526.15)
50,799,207.81
(10,016,952.99)
(38,718,786.20)
(387,303,333.56)
26,094,633.27
7,275,085.37
33,369,718.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 15 บริษัท ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
บาท
งบการเงินรวม
2564

2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซื้อสิ นทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน

3,199,834.51

2,691,318.39

2,564,435.90

1,294,650.00

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) - กิจการอื่น

(23,548.18)

(959,326.83)

500,731.32

(717,385.63)

(43,048,634.91)

43,048,634.91

เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง) - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน

-

-

10,038,460.58

786,399.47

10,038,460.58

786,399.47

หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นต้นงวด

-

2,957,391.88

-

2,957,391.88

สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า

-

103,081,536.06

-

12,038,233.30

หนี้สินทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้นต้นงวด

-

1,893,405.16

-

1,893,405.16

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-16111
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1. ข้อมูลทัว่ ไป
(ก) ภูมิลำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จำกัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2530
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2554
บริ ษทั มีที่อยูต่ ำมที่ได้จดทะเบียนเลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงบอน
เขตบำงบอน กรุ งเทพมหำนคร 10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มี สำนักงำนสำขำซึ่ งเปิ ดดำเนิ นกำรและตั้งเป็ น
โรงงำนผลิตสิ นค้ำ ดังต่อไปนี้
ลำดับ
สำขำ
ที่ต้ งั โรงงำนและสถำนประกอบกำร
1
สมุทรสำคร เลขที่ 28 หมู่ ที่ 2 ต ำบลชัยมงคล อำเภอเมื อง จังหวัดสมุ ทรสำคร
74000
2
กรุ งเทพ
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงบอน
เขตบำงบอน กรุ งเทพมหำนคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขำม อำเภอศรี รำชำ จังหวัดชลบุรี
20110
(ข) ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษ ัท ประกอบธุ รกิ จหลัก เป็ นผู ผ้ ลิ ตและจำหน่ ำยบรรจุ ภณ
ั ฑ์ ส ำหรับ สิ น ค้ำอุ ป โภคและ
บริ โภค สำรเคมีกำรเกษตร ชิ้นส่ วนยำนยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งเทียมจำกพลำสติก
2. หลักเกณฑ์กำรทำงบกำรเงินรวม
(ก) งบกำรเงินรวมนี้ ได้รวมงบกำรเงิ นของบริ ษทั ปั ญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) บริ ษทั ย่อย และ
กิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญ ดังนี้
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด
(เดิมชื่อบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด)
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด

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

อัตรำส่วนของกำรถือหุ น้
(ร้อยละของจำนวนหุ น้ จดทะเบียน)
2564
2563

ประเภทกิจกำร

ที่ต้ งั สำนักงำนใหญ่

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

กรุ งเทพมหำนคร

99.98%

99.98%

กรุ งเทพมหำนคร
สมุทรสำคร

99.97%
99.99%

99.97%
99.99%

เทียนจิน
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน)
เจียงซู
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน)

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%
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-17บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(ข) บริ ษทั นำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญมำ
รวมในกำรจัดทำงบกำรเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มำ (วันที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุ มบริ ษทั ย่อยและ
กิ จกำรที่ มีกำรควบคุ มร่ วมกันหรื อมี อิทธิ พลอย่ำงมี นัยสำคัญ) จนถึ งวันที่ บริ ษทั สิ้ นสุ ดกำรควบคุ ม
บริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญนั้น
(ค) งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจกำรที่มีกำรควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่ำงมีนยั สำคัญได้จดั ทำขึ้น
โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
(ง)

สิ นทรัพย์และหนี้ สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้
อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็ นรำยกำร
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

(จ) ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยและกิ จกำรที่ มี กำรควบคุ มร่ วมกันหรื อมี อิทธิ พลอย่ำงมี
นัยสำคัญ รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงินรวมนี้แล้ว
3. หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
3.1 หลักเกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ท ำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่กฎหมำยกำหนดตำมพระรำชบัญญัติวิชำชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรแสดงรำยกำรได้ทำขึ้น
ตำมแบบกำหนดรำยกำรย่อที่ตอ้ งมีในงบกำรเงินสำหรับบริ ษทั มหำชนจำกัด ที่ กำหนดโดยประกำศ
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินนี้ ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำย
กำรบัญชี
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบับภำษำอังกฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยดังกล่ำว
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปั จจุบนั
ในระหว่ำงปี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตี ควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งจำนวนหลำยฉบับ ที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนขึ้นเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี
และกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
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กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ดัง กล่ ำวมำถื อปฏิ บ ัติน้ ี ไม่ มี ผ ลกระทบอย่ำงเป็ น
สำระสำคัญต่องบกำรเงินในปี ปัจจุบนั
3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
สภำวิชำชี พ บัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งหลำยฉบับ
และได้ลงประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำ
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้ปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่ เป็ นกำรอธิ บำยให้ชัดเจนเกี่ ยวกับวิธีปฏิ บ ตั ิ ทำงกำรบัญชี และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบับมีกำรให้ขอ้ ผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิหรื อข้อยกเว้นชัว่ ครำวกับผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยประเมิ น แล้ว เชื่ อ ว่ำกำรปรั บ ปรุ ง มำตรฐำนนี้ จะไม่ มี
ผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินในปี ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
4. นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
4.1 กำรรับรู ้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อ
มีกำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่ได้
ส่ งมอบหลังจำกหักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
รำยได้จำกงำนโครงกำร
รำยได้ของงำนโครงกำรอ้ำงอิงกับขั้นควำมสำเร็ จของงำนโดยวัดจำกอัตรำส่ วนจำกต้นทุนกำร
ก่อสร้ำงที่ทำเสร็ จจนถึงปั จจุบนั เทียบกับประมำณกำรต้นทุนค่ำก่อสร้ำงทั้งหมดคูณกับรำยได้รวมทั้ง
โครงกำรตำมสัญญำ
รำยได้จำกกำรบริ กำร
รำยได้จำกกำรให้บริ กำรอื่นๆ รับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรตำมสัญญำหรื อออกใบแจ้งหนี้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นเงินได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำย
รำยได้อื่นและค่ำใช้จ่ำยรับรู ้ตำมเกณฑ์คงค้ำง
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท ซึ่ ง
มีอำยุครบกำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรื อน้อยกว่ำ และไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนี้กำรค้ำ
ลู ก หนี้ กำรค้ำรั บ รู ้ เมื่ อเริ่ ม แรกด้วยจำนวนเงิ น ของสิ่ ง ตอบแทนที่ ป รำศจำกเงื่ อ นไขในกำร
ได้รับชำระ ในกรณี ที่มีส่วนประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินที่ มีนัยสำคัญจะรับรู ้ ดว้ ยมู ลค่ำปั จจุบนั ของ
สิ่ งตอบแทน
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะได้รับ โดยใช้วธิ ี กำรอย่ำงง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ในกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่ งกำหนดให้พิจำรณำ
ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุหนี้ และรับรู ้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู ้รำยกำรลูกหนี้กำรค้ำ ใน
กำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ลูกหนี้กำรค้ำจะถูกจัดกลุ่มตำมวันที่ครบกำหนด
ชำระ อัตรำควำมเสี ยหำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยูก่ บั ประวัติกำรชำระเงินและข้อมูลผลขำดทุนด้ำน
เครดิ ตในอดีตซึ่ งมีกำรปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั และกำรคำดกำรณ์ ล่วงหน้ำเกี่ยวกับปั จจัยทำง
เศรษฐกิ จมหภำคที่ มีผลต่อควำมสำมำรถของลู กค้ำในกำรชำระหนี้ บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยได้ระบุ
ผลิ ตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตรำกำรว่ำงงำน และดัชนี รำคำผูบ้ ริ โภค (Consumer Price
Index) ของประเทศที่ ขำยสิ นค้ำและบริ ก ำรให้เป็ นปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องมำกที่ สุ ด และปรั บ อัตรำกำร
สู ญเสี ยในอดีตตำมกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดกำรณ์ไว้ในปั จจัยเหล่ำนี้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึก
ในกำไรหรื อขำดทุนภำยใต้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
4.4 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ รับ รู ้ รำยกำรเมื่ อเริ่ ม แรก บริ ษ ทั และบริ ษ ัท ย่อยต้องรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ นและ
หนี้ สินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดั
มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ำยุติธรรม บวกหรื อหักด้วยต้นทุนกำร
ทำรำยกำรซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำหรื อกำรออกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน
นั้น สำหรับสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อ
ขำดทุน ต้นทุนกำรทำรำยกำรให้รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรื อขำดทุน
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรจัดประเภทรำยกำรขึ้นอยู่กบั โมเดลธุ รกิ จของกิ จกำรในกำรจัดกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
และลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดประเภทสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมลักษณะกำรวัดมูลค่ำเป็ นสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลัง
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำในภำยหลังด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน
ตรำสำรทุนสำมำรถจำแนกและไม่สำมำรถเปลี่ ยนแปลงได้ตำมประเภทของกำรวัดมูลค่ำได้
สองประเภท ได้แก่ กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุนหรื อกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่ งไม่สำมำรถจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำไปไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ ข้ ึนอยูก่ บั โมเดลทำงธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในกำรจัดกำรสิ นทรัพ ย์ท ำงกำรเงิ นและลัก ษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญ ญำของสิ นทรัพ ย์ทำง
กำรเงิ น กำรวัดมู ลค่ำตรำสำรหนี้ สำมำรถทำได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กบั กำรจัดประเภทตรำสำรหนี้ ของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
• รำคำทุนตัดจำหน่ำย สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยเมื่อบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยถื อครองสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นนั้นตำมโมเดลธุ รกิ จที่ มีวตั ถุ ประสงค์กำรถื อครอง
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และข้อกำหนดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินซึ่ งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือ
ของเงิ นต้นในวันที่ กำหนดไว้ รำยได้ดอกเบี้ ยจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นดังกล่ำวต้องคำนวณ
โดยใช้วธิ ี อตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริ ง กำไรหรื อขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรจะรับรู ้โดยตรง
ในกำไรหรื อขำดทุ นและแสดงรำยกำรในกำไรขำดทุ นอื่น พร้ อมกับกำไรขำดทุนจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็ นกำไรหรื อขำดทุน
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินต้องวัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถื อครองสิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิ น ตำมโมเดลธุ ร กิ จ ที่ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ รั บ กระแสเงิ น สดตำมสั ญ ญำและเพื่ อ ขำย
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และข้อกำหนดตำมสัญญำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่ งทำให้เกิดกระแส
เงินสด ซึ่ งเป็ นกำรจ่ำยเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจำกยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้
กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินรับรู ้ผำ่ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น
รำยกำรขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ รำยได้ด อกเบี้ ย และก ำไรขำดทุ น จำกอัต รำแลกเปลี่ ย นที่
เกี่ ยวข้องจะรับรู ้ เป็ นกำไรหรื อขำดทุ น เมื่ อมี กำรตัดรำยกำรสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น กำไรหรื อ
ขำดทุนสะสมที่เคยรับรู ้รำยกำรในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นจะต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่เข้ำ
กำไรหรื อขำดทุ น และแสดงรำยกำรในกำไรขำดทุ นอื่ น รำยได้ดอกเบี้ ยจำกสิ นทรั พ ย์ท ำง
กำรเงิ นดังกล่ำวต้องคำนวณโดยใช้วิธีอตั รำดอกเบี้ยที่ แท้จริ ง รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
แสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุน
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•

มู ลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุ น (FVPL) สิ นทรั พย์ท ำงกำรเงิ นที่ ไม่เข้ำเงื่ อนไขกำรวัด
มู ลค่ ำด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยหรื อ FVOCI ต้องวัดมู ลค่ ำด้วยมู ลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรื อ
ขำดทุน กำไรหรื อขำดทุนที่เกิดจำกตรำสำรหนี้ ที่วดั มูลค่ำ FVPL จะรับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุน
และแสดงรำยกำรสุ ทธิ ในกำไรขำดทุนอื่นในรอบระยะเวลำที่เกิดรำยกำร
เงินปั นผลที่ได้รับจำกเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นกำไรหรื อขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็ นรำยได้อื่น
เมื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย FVPL จะรับรู ้เป็ น
กำไรขำดทุนอื่นในงบกำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (และกำรกลับรำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ ำ) ของตรำสำรทุ นที่ วดั มู ลค่ ำด้วย FVOCI จะไม่ แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำร
เปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในมูลค่ำยุติธรรม
กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนี้สินทำงกำรเงิน
หนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ทั้งหมดวัดมู ล ค่ ำภำยหลังด้วยรำคำทุ น ตัดจำหน่ ำยโดยใช้วิธี ดอกเบี้ ย ที่
แท้จริ งทั้งนี้ ผลกำไรและขำดทุนที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำรหนี้ สินทำงกำรเงินและกำรตัดจำหน่ ำย
ตำมวิธีดอกเบี้ ยที่ แท้จริ งจะรั บ รู ้ ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุ น โดยกำรคำนวณมู ล ค่ำรำคำทุ นตัด
จำหน่ำยคำนึ งถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนี ยมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่ำตัดจำหน่ ำยตำมวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
ต้นทุนทำงกำรเงินในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรรับรู ้รำยกำรและกำรตัดรำยกำร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องรับรู ้สินทรัพย์ทำงกำรเงินหรื อหนี้ สินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะเมื่อ บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สัญญำตำมข้อกำหนดของสั ญญำของเครื่ องมื อทำง
กำรเงินนั้น กำรซื้ อหรื อขำยสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้ งรับรู ้ รำยกำรในวันซื้ อขำย ซึ่ งเป็ น
วันที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตกลงที่จะซื้ อหรื อขำยสิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นจะถู กตัดรำยกำร
เฉพำะเมื่อสิ ทธิ ตำมสัญญำที่จะได้รับกระแสเงินสดจำกสิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมดอำยุ หรื อเมื่อบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยโอนสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน และเป็ นกำรโอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ น
เจ้ำของเกือบทั้งหมดของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
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กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่
วัดมู ลค่ ำด้วยวิธีรำคำทุ นตัดจำหน่ ำย โดยไม่ จำเป็ นต้องรอให้เหตุ กำรณ์ ที่ มีก ำรด้อยค่ำด้ำนเครดิ ต
เกิ ดขึ้นก่อนบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงในควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของสิ นทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็ นระดับ และกำหนดวิธีกำรวัดค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิ ตและกำรคำนวณดอกเบี้ยที่
แท้จริ งที่แตกต่ำงกัน ในแต่ละระดับ โดยมีขอ้ ยกเว้นสำหรับลูกหนี้กำรค้ำที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับ
กำรจัดหำเงิ น ที่ มี นัยส ำคัญ ซึ่ งบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยใช้วิธีก ำรอย่ำงง่ ำยในกำรพิ จำรณำค่ ำเผื่อผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
4.5 สัญญำอนุพนั ธ์และกิจกรรมป้ องกันควำมเสี่ ยง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รำยกำรสัญญำอนุพนั ธ์เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่เข้ำทำ
สัญญำและวัดมูลค่ำต่อมำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กำรบัญชี
ส ำหรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมในภำยหลัง ขึ้ น อยู่ก ับ ว่ำ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยได้
กำหนดให้สัญญำอนุ พนั ธ์ดงั กล่ำวเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงหรื อไม่ รวมทั้ง ลักษณะของ
รำยกำรที่ มี กำรป้ องกันควำมเสี่ ยง บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยก ำหนดให้สั ญ ญำอนุ พ นั ธ์ ส่ วนหนึ่ งเป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
• กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในมู ล ค่ำยุติธรรมของสิ น ทรั พ ย์หรื อหนี้ สิ นที่ รับ รู ้ รำยกำรแล้ว หรื อ
สัญญำผูกมัดที่ยงั ไม่ได้รับรู ้รำยกำร (กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในมูลค่ำยุติธรรม) หรื อ
• กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับกระแสเงิ นสดของรำยกำรสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่
รับรู ้รำยกำรแล้ว หรื อรำยกำรที่คำดกำรณ์ที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ในระดับสู งมำก (กำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสด)
ณ วันที่รับรู ้ควำมสัมพันธ์ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรจัดทำเอกสำรที่
ระบุควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจระหว่ำงเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงและรำยกำรที่มีกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ ยง ซึ่ งรวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงที่คำดว่ำ
จะชดเชยกำรเปลี่ ยนแปลงในกระแสเงินสดของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง กำรจัดทำเอกสำร
เกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ของกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและกลยุทธ์ที่นำมำใช้ในกำรจัดกำรกับรำยกำรที่ มี
ควำมเสี่ ยง มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอนุ พนั ธ์ที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงทั้งจำนวนได้มีกำรจัดประเภท
เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อหนี้สินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลำจนถึงวันครบกำหนดของรำยกำรที่
มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงมีจำนวนมำกกว่ำ 12 เดือน และจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนหรื อหนี้ สิน
หมุนเวียนเมื่อระยะเวลำจนถึงวันครบกำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงมีจำนวนไม่เกิ น
12 เดือน กำรจัดประเภทสัญญำอนุ พนั ธ์ที่ไม่ได้ปฏิบตั ิตำมกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยงเป็ นสิ นทรัพย์
ไม่หมุนเวียนหรื อหนี้ สินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลำจนถึงวันครบกำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ ยงมีจำนวนมำกกว่ำ 12 เดือน และจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุ นเวียนหรื อหนี้ สินหมุนเวียน
เมื่อระยะเวลำจนถึงวันครบกำหนดของรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงมีจำนวนไม่เกิน 12 เดือน
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ส่วนที่มีประสิ ทธิ ผลของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำ
อนุ พ นั ธ์ ซ่ ึ งมี ก ำรก ำหนดและเข้ำเงื่ อนไขของกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงิ น สดในส ำรองกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสดซึ่ งรวมอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และรับรู ้กำไรหรื อขำดทุนที่เกี่ยวข้อง
กับ ส่ วนที่ ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในกำไรหรื อขำดทุ นทันที ที่ เกิ ดขึ้ น ซึ่ งแสดงรวมอยู่ในรำยกำรกำไรหรื อ
ขำดทุนอื่น
เมื่ อมี กำรใช้สัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของรำยกำรใน
อนำคต โดยทัว่ ไปบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกำหนดให้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำขององค์ประกอบรำคำปั จจุบนั เท่ำนั้นที่เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยง
และรั บ รู ้ ก ำไรหรื อ ขำดทุ น ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกับ ส่ ว นที่ มี ป ระสิ ทธิ ผ ลของกำรเปลี่ ย นแปลงใน
องค์ประกอบรำคำปั จจุบนั ของสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในสำรองรำยกำรป้ องกันควำม
เสี่ ยงในกระแสเงิ นสด ซึ่ งรวมอยู่ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้กำรเปลี่ ยนแปลงใน
องค์ประกอบรำคำล่วงหน้ำของสัญญำ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับรำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง (องค์ประกอบ
รำคำล่วงหน้ำที่สอดคล้องกัน) เป็ นกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นในส่ วนของสำรองต้นทุนในกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ ยงซึ่ งแสดงรวมอยู่ในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในบำงกรณี บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยอำจกำหนดให้กำร
เปลี่ ย นแปลงในมู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมของสั ญ ญำซื้ อขำยเงิ น ตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ำ ทั้ง จำนวน (รวมทั้ง
องค์ประกอบรำคำล่วงหน้ำ) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยง และรับรู ้ส่วนที่มีประสิ ทธิ ผลของกำร
เปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้ อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทั้งจำนวนในสำรองกำร
ป้ องกันควำมเสี่ ยงในกระแสเงินสดซึ่ งรวมอยูใ่ นส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
จำนวนที่ สะสมในส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นจะมีกำรจัดประเภทรำยกำรเป็ นกำไรหรื อขำดทุ นในงวดที่
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รำยกำรที่มีกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงเป็ นกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ ยงนั้นสิ้ นสุ ดอำยุ มีกำรจำหน่ำยหรื อยกเลิ ก หรื อเมื่อกำรป้ องกัน
ควำมเสี่ ยงดังกล่ำวไม่เข้ำเงื่ อนไขของกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะจัดประเภท
รำยกำรกำไรหรื อขำดทุนและต้นทุนในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่ วนของผู ้
ถือหุ ้นตำมเดิมจนกระทัง่ เกิดรำยกำรที่คำดกำรณ์ หรื อเมื่อรำยกำรที่คำดกำรณ์ ไม่คำดว่ำจะเกิดอีกต่อไป
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยจะจัดประเภทรำยกำรกำไรหรื อขำดทุ นและต้นทุ นในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่
สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ เป็ นกำไรหรื อขำดทุนทันที
ตรำสำรอนุพนั ธ์บำงตัวไม่มีคุณสมบัติในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรอนุ พ นั ธ์ ท ำงกำรเงิ นที่ ไม่ เข้ำเงื่ อนไขกำรบัญชี ป้ องกันควำมเสี่ ยงรั บ รู ้ ท นั ที ในก ำไรหรื อ
ขำดทุนและรวมอยูใ่ นกำไร (ขำดทุน) อื่น
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4.6 สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลื อแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเข้ำก่อน - ออกก่อนหรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ
มู ล ค่ ำสุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นกำรประมำณรำคำที่ จะขำยได้จำกกำรดำเนิ น ธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นในกำรขำย
ต้นทุนสิ นค้ำประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ื อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้ำอยู่
ในสถำนที่และสภำพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้ำสำเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ำรวมกำรปั นส่ วนของค่ำโสหุ ย้
กำรผลิตอย่ำงเหมำะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังกำรผลิตปกติ
ต้นทุ นในกำรซื้ อ ประกอบด้วย รำคำซื้ อและค่ ำใช้จ่ำยที่ เกี่ ยวข้องกับกำรซื้ อสิ นค้ำนั้น เช่ น
อำกรขำเข้ำ ค่ำขนส่ ง และต้นทุนอื่นๆซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่ งสิ นค้ำ และหักด้วยส่ วนลด
กำรค้ำและเงินที่ได้รับคืนจำกกำรซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั ตั้งค่ำเผือ่ มูลค่ำสิ นค้ำลดลงสำหรับสิ นค้ำที่เสื่ อมคุณภำพ เสี ยหำย ล้ำสมัย และค้ำงนำน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็ นค่ำจ้ำงผลิตแม่พิมพ์ที่บริ ษทั ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอก โดยบริ ษทั และลูกค้ำเป็ น
ผูร้ ่ วมกันออกแบบแม่พิ มพ์บริ ษทั จะโอนต้นทุ นแม่พิมพ์เป็ นต้นทุ นขำยเมื่ อมี กำรส่ งมอบแม่พิม พ์
ให้แก่ลูกค้ำแล้ว
4.7 ค่ำแม่พิมพ์รอตัดจ่ำย
เป็ นค่ำแม่พิมพ์เพื่อผลิตสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำ ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ่ำยค่ำแม่พิมพ์และภำยหลังเรี ยกเก็บ
เงินจำกลูกค้ำโดยคำนวณตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำรำยนั้นๆ บริ ษทั จะทำกำรตัดจ่ำยค่ำ
แม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขำยสิ นค้ำตำมจำนวนชิ้นที่ผลิตและขำยให้แก่ลูกค้ำได้ บนพื้นฐำนกำรประมำณกำร
จำนวนครั้งที่แม่พิมพ์จะสำมำรถผลิตชิ้นงำนตลอดอำยุกำรใช้งำนตำมที่ตกลงไว้ระหว่ำงกัน
4.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมำยถึงกิจกำรที่บริ ษทั มีอำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรดำเนิ นงำน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถื อหุ ้นที่ มีสิ ทธิ ออกเสี ยงมำกกว่ำกึ่ งหนึ่ ง บริ ษทั ได้รวมงบกำรเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อำนำจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงด้วยวิธีรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำ
เผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
4.9 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ ำ หรื อ
จำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสิ นทรัพย์หรื อทั้งสองอย่ำง และไม่ได้มีไว้ใช้งำนโดยบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อย จะถู ก จัดประเภทเป็ น อสั งหำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อกำรลงทุ น รวมถึ งอสั งหำริ ม ทรั พ ย์ที่ อยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำงหรื อพัฒนำเพื่อเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต
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บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจัดประเภทอำคำรและส่ วนปรั บ ปรุ งอำคำรที่ ถื อไว้ภำยใต้สั ญ ญำเช่ ำ
ดำเนิ น งำนเป็ นอสั ง หำริ ม ทรั พ ย์เพื่ อกำรลงทุ น เมื่ ออสั งหำริ ม ทรั พ ย์น้ ัน เป็ นไปตำมค ำนิ ย ำมของ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรรับรู ้รำยกำรเมื่อเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้นทุน
ในกำรทำรำยกำรและต้นทุ นกำรกูย้ ืม ต้นทุนกำรกูย้ ืมที่เกิ ดขึ้นเพื่อวัตถุ ประสงค์ของกำรได้มำ กำร
ก่อสร้ำงหรื อผลิตอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนนั้นจะรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนของอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรลงทุ น ต้นทุ นกำรกู้ยืมจะถู กรวมในขณะที่ มีกำรซื้ อหรื อกำรก่ อสร้ ำงและจะหยุดพักทันที เมื่ อ
สิ นทรัพย์น้ นั ก่อสร้ำงเสร็ จอย่ำงมีนยั สำคัญ หรื อระหว่ำงที่กำรดำเนิ นกำรพัฒนำสิ นทรัพย์ที่เข้ำเงื่อนไข
หยุดชะงักลง
กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็ นมูลค่ำบัญชี ของสิ นทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็ นไป
ได้ค่อนข้ำงแน่ ที่กลุ่ มกิ จกำรจะได้รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และต้นทุ น
สำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ ค่ำซ่อมแซมและบำรุ งรักษำทั้งหมดจะรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น
เมื่อมีกำรเปลี่ ยนแทนชิ้ นส่ วนของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชี ของส่ วนที่ ถูก
เปลี่ยนแทน ออกหลังจำกกำรรับรู ้เมื่อเริ่ มแรก อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำ
ทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะคำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปันส่ วนรำคำ
ทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ดงั นี้
อำคำรและส่ วนปรับปรุ งอำคำร
5 - 20 ปี
4.10 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผือ่ จำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
อำคำร และอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผือ่ จำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กำรรับรู ้มูลค่ำเริ่ มแรก
รำคำทุ นของที่ ดิน อำคำร และอุ ปกรณ์ ประกอบด้วยรำคำซื้ อรวมภำษี นำเข้ำ ภำษี ซ้ื อที่ เรี ยกคื น
ไม่ได้ และต้นทุ นทำงตรงอื่ นๆที่ เกี่ ยวกับกำรจัดหำทรั พย์สินเพื่อให้ทรั พย์สินอยู่ในสภำพพร้ อมที่ จะ
ใช้ได้ตำมประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนกำรเตรี ยมสถำนที่ ต้นทุนกำรขนส่ งเริ่ มแรกและกำรเก็บรักษำ ต้นทุน
กำรติ ดตั้ง ค่ำธรรมเนี ยมวิชำชี พ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรรื้ อหรื อขนไปทิ้ง และกำรบู รณะสถำนที่
ภำยหลังกำรเลิกใช้สินทรัพย์ ) ส่ วนลดกำรค้ำต่ำงๆ และภำษีที่จะได้รับคืนต้องนำมำหักจำกรำคำซื้ อ
มูลค่ำคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งำน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี กำรประมำณกำรมู ลค่ำคงเหลื อ ณ วันเลิ กใช้งำนของเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์โรงงำนบำงส่ วน โดยกำหนดมูลค่ำคงเหลือที่อตั รำร้อยละ 10 ของรำคำทุนเริ่ มแรกที่ได้มำซึ่ ง
สิ นทรัพย์
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ค่ำเสื่ อมรำคำ
ค่ำเสื่ อมรำคำค ำนวณจำกรำคำทุ น หัก มู ล ค่ ำคงเหลื อ โดยวิธี เส้ นตรงตำมเกณฑ์ อำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์แต่ละรำยกำร ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ
ณ วันที่เลิกใช้งำนของสิ นทรัพย์แสดงไว้ดงั นี้
มูลค่ำคงเหลือ ณ
จำนวนปี
วันที่เลิกใช้งำน
อำคำร
20, 30
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
5, 10
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
5, 10
10% ของรำคำทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
3, 5, 10, 15
10% ของรำคำทุน
อุปกรณ์สำนักงำน
5
10% ของรำคำทุน
ยำนพำหนะ
5, 7, 10
รำคำตลำด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ำง
หรื อติดตั้ง
ค่ำซ่ อมแซมและบำรุ งรักษำจะรับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำรขึ้น
ต้นทุนของกำรปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่สำคัญ จะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์หำกมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกำรปรั บ ปรุ งนั้นจะทำให้บ ริ ษ ทั ได้ป ระโยชน์ ก ลับ คื นมำมำกกว่ำกำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุ งหลักจะตัดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำร
ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รำยกำรกำไรและขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยกำหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับรำคำ
ตำมบัญชีและรวมไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบำยบันทึกดอกเบี้ยจำกกำรกูย้ มื เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพย์สินเป็ นส่ วน
หนึ่งของรำคำทุนของทรัพย์สินถำวร
ต้นทุนประมำณกำรรื้ อถอน กำรขนย้ำยและกำรบูรณะสถำนที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภำระ
ผูกพันของกิจกำร ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์
กำรก ำหนดค่ ำ เสื่ อมรำคำ บริ ษ ัท จะพิ จ ำรณำแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ ำ งหำกจำกกัน เมื่ อ แต่ ล ะ
ส่ วนประกอบนั้นมีสำระสำคัญ
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยมี กำรทบทวนมู ลค่ำคงเหลื อของสิ นทรั พย์ อำยุกำรให้ประโยชน์ ของ
สิ นทรัพย์และวิธีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำอย่ำงสม่ำเสมอ
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-27บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4.11 ต้นทุนกำรกูย้ มื
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงิ นกู้ที่ใช้ในกำรจัดหำหรื อก่อสร้ ำงสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรทำให้อยูใ่ นสภำพพร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้ อมที่จะใช้ได้ตำมประสงค์ ส่ วนต้นทุ นกำรกูย้ ืมอื่นถื อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่
เกิดรำยกำร ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น
4.12 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและหักขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำตัดจำหน่ ำยบันทึ กเป็ นค่ ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็ จ คำนวณโดยวิธีเส้ นตรงตำม
เกณฑ์ ระยะเวลำที่ คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนแต่ ละประเภท
ระยะเวลำที่คำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดงั นี้
จำนวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5, 10
4.13 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตรวจสอบกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วำ่ รำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวสู งกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
(รำคำขำยสุ ทธิ หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ)
ในกรณี ที่ รำคำตำมบัญชี ข องสิ น ทรั พ ย์สู งกว่ำมู ลค่ ำที่ คำดว่ำจะได้รับ คื น บริ ษ ทั จะรั บ รู ้ ผ ล
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำ เมื่ อมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่ำกำรด้อยค่ำดังกล่ ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรื อยังคงมี แต่เป็ นไปในทำงที่ ลดลงโดย
บันทึกในบัญชีรำยได้อื่น
4.14 ผลประโยชน์พนักงำน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ
เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำย
สะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบให้เป็ นรำยเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พได้แยกออก
จำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิด
รำยกำร
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน (โครงกำรผลประโยชน์)
บริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน
และตำมระเบียบพนักงำนของบริ ษทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ถื อว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั คำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ล ะหน่ วยที่ ป ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิส ระได้ทำกำร
ประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักกำรประมำณกำรดังกล่ำวต้อง
ใช้ข ้อสมมติ ที่หลำกหลำย รวมถึ งข้อสมมติ เกี่ ยวกับ อัตรำคิ ดลด อัตรำกำรขึ้ นเงิ นเดื อนในอนำคต
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน อัตรำกำรมรณะและอัตรำเงินเฟ้อ
ผลกำไรหรื อขำดทุ นจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ ทนั ทีในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกำไรสะสม
4.15 รำยกำรบัญชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่ำโดยใช้สกุลเงินบำท งบกำรเงิน
รวมนำเสนอในสกุลเงินบำท
รำยกำรบัญชี ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยนณวันที่เกิด
รำยกำร กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิ ดขึ้นแล้วบันทึกเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในงบกำไร
ขำดทุ นเบ็ดเสร็ จตำมที่ เกิ ดขึ้นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแปลงค่ำสิ นทรัพย์และหนี้ สินในสกุลเงิ นตรำ
ต่ำงประเทศซึ่ งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็ นเงินบำทตำมอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วัน
นั้น บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ก ำไรขำดทุ น จำกอัต รำแลกเปลี่ ย นที่ ย งั ไม่ เกิ ด ขึ้ น เป็ นรำยได้ห รื อ
ค่ำใช้จ่ำยในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำ
เป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำ
เป็ นเงินบำท โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ แปลงค่ำโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร
4.16 สัญญำเช่ำ
ณ วัน เริ่ มต้ น สั ญ ญำ บริ ษ ั ท และบริ ษ ั ท ย่ อ ยจะประเมิ น ว่ ำ สั ญ ญำเป็ นสั ญ ญำเช่ ำ หรื อ
ประกอบด้วยสัญญำเช่ ำหรื อไม่ โดยสัญญำจะเป็ นสัญญำเช่ ำหรื อประกอบด้วยสัญญำเช่ ำ ถ้ำสัญญำ
นั้นเป็ นกำรให้สิทธิ ในกำรควบคุมกำรใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลำหนึ่ งเพื่อกำรแลกเปลี่ยน
กับสิ่ งตอบแทน
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประเมินอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำที่บอกเลิกไม่ได้ที่ระบุในสัญญำ
เช่ำหรื อตำมระยะเวลำที่เหลืออยูข่ องสัญญำเช่ำที่มีผลอยู่ ณ วันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มำใช้เป็ นครั้ งแรก (ณ วัน ที่ 1 มกรำคม 2563) โดยรวมระยะเวลำตำมสิ ท ธิ เลื อกในกำรขยำยอำยุ
สัญญำเช่ ำหำกมีควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิ เลื อกนั้นและระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลือก
ในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลือกนั้น ทั้งนี้ พิจำรณำ
ถึงผลกระทบของกำรเปลี่ ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรื อ กำรเปลี่ ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรต่ออำยุของสัญญำเช่ำดังกล่ำว เป็ นต้น
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ - ผูเ้ ช่ำ
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้รับรู ้ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลังหักค่ำ
เสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) และปรับปรุ งด้วยกำรวัดมูลค่ำของหนี้ สินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ (ถ้ำมี) รำคำทุนดังกล่ำวประกอบด้วย จำนวนเงินของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวัดมูลค่ำ
เริ่ มแรก ต้นทุนทำงตรงที่เกิ ดขึ้น และกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำใดๆที่จ่ำยชำระ ณ วันที่สัญญำเช่ ำ
เริ่ มมีผลหรื อก่อนวันที่สัญญำเริ่ มมีผลหักสิ่ งจูงใจตำมสัญญำเช่ำที่ได้รับ
รำคำทุนของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้รวมถึงประมำณกำรต้นทุนที่จะเกิดขึ้นสำหรับผูเ้ ช่ำในกำร
รื้ อและขนย้ำยสิ นทรัพย์อำ้ งอิ ง กำรบูรณะสถำนที่ ต้ งั ของสิ นทรัพย์อำ้ งอิงหรื อกำรบู รณะสิ นทรัพย์
อ้ำงอิงให้อยูใ่ นสภำพตำมที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำ
ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้คำนวณจำกรำคำทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำม
อำยุของสัญญำเช่ำ หรื ออำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้แต่ละประเภท
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้ สิ นตำมสั ญญำเช่ ำแสดงมู ล ค่ำตำมมู ลค่ำปั จจุ บ นั ของกำรจ่ำยชำระตำมสั ญญำเช่ ำที่ ยงั
ไม่ได้จ่ำยชำระ ณ วันที่สัญญำเช่ำเริ่ มมีผล กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวประกอบด้วย กำรจ่ำย
ชำระคงที่ (รวมถึงกำรจ่ำยชำระคงที่โดยเนื้ อหำ) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถ้ำมี) และจำนวน
เงินที่คำดว่ำผูเ้ ช่ำจะจ่ำยชำระภำยใต้กำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ นอกจำกนี้ กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำ
เช่ำยังรวมถึงรำคำใช้สิทธิ ของสิ ทธิ กำรเลื อกซื้ อ หำกมีควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะใช้สิท ธิ เลื อกนั้น และกำรจ่ำยชำระค่ำปรั บ เพื่อกำรยกเลิ ก สัญญำเช่ ำ หำกข้อกำหนด
สัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิ เลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อยค ำนวณมู ล ค่ ำปั จจุ บ ัน ของกำรจ่ ำยช ำระตำมสั ญ ญำเช่ ำโดยใช้อตั รำ
ดอกเบี้ยกำรกูย้ ืมส่ วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญำเช่ำมีผล หำกอัตรำดอกเบี้ยตำมนัยของหนี้ สินสัญญำเช่ำนั้น
ไม่สำมำรถกำหนดได้ ทั้งนี้อตั รำดอกเบี้ยกำรกูย้ มื ส่ วนเพิ่มอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบำลปรับด้วยค่ำควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลังจำกวันที่สัญญำเช่ำเริ่ ม
มี ผ ลบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะวัดมู ลค่ ำของหนี้ สิ นตำมสั ญ ญำเช่ ำเพิ่ ม ขึ้ นเพื่ อ สะท้อนดอกเบี้ ยจำก
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำ และลดลงเพื่อสะท้อนกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำที่จ่ำยชำระแล้ว นอกจำกนี้
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะวัดมู ลค่ำหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำใหม่ เมื่ อมี กำรเปลี่ ยนแปลงอำยุสัญญำเช่ ำ
จำนวนเงินที่ตอ้ งจ่ำยชำระ หรื อกำรประเมินสิ ทธิ กำรเลือกในกำรซื้ อสิ นทรัพย์อำ้ งอิง
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สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้ขอ้ ยกเว้นในกำรรับรู ้รำยกำรสำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ
เช่ ำที่มีอำยุสัญญำเช่ ำ 12 เดือนหรื อน้อยกว่ำนับจำกวันที่สัญญำเช่ ำมีผล และไม่มีสิทธิ กำรเลื อกซื้ อ)
และสัญญำเช่ำซึ่ งสิ นทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ำ จำนวนเงินที่จ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะรับรู ้เป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
4.17 กำไรต่อหุ น้
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน คำนวณโดยกำรหำรกำไรสำหรับปี ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ ยถ่ วงน้ ำหนัก
ของหุ น้ สำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกที่ออกจำหน่ำยและเรี ยกชำระแล้วอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นปรับลดคำนวณโดยปรับจำนวนหุ ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยบุคคลกลุ่ม
ภำยนอกในระหว่ำงปี ปรับปรุ งด้วยจำนวนหุ น้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติวำ่ หุ น้ สำมัญเทียบเท่ำ
ปรับลดได้แปลงเป็ นหุ ้นสำมัญทั้งหมด กลุ่มบริ ษทั มี หุ้นสำมัญเที ยบเท่ำปรับลดคื อใบสำคัญแสดง
สิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญ บริ ษทั คำนวณจำนวนหุ ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซึ่ ง
ขึ้นอยู่กบั มู ลค่ำที่ เป็ นตัวเงิ นของรำคำตำมสิ ทธิ ซ้ื อหุ ้นที่ มำพร้ อมกับสิ ทธิ เลื อกซื้ อหุ ้น (กำหนดจำก
รำคำถัวเฉลี่ยของหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ในระหว่ำงปี ) กำรคำนวณนี้ทำขึ้นเพื่อกำหนดจำนวนหุ น้ สำมัญ
ที่ตอ้ งบวกเพิ่มกับหุ ้นสำมัญที่ถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรคำนวณกำไร (ขำดทุ น) ต่อหุ ้นปรับลด
โดยไม่มีกำรปรับปรุ งกำไร (ขำดทุน) แต่อย่ำงใด
4.18 บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันหมำยถึ งบุคคลหรื อกิ จกำรที่มีอำนำจควบคุ มบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุ มโดยบริ ษทั ไม่ว่ำจะเป็ นทำงตรงหรื อทำงอ้อมหรื ออยู่ภำยใต้กำรควบคุ ม เดี ยวกันกับบริ ษ ทั
รวมถึ งบริ ษทั ที่ ทำหน้ำที่ ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยและกิ จกำรที่ เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจำกนี้
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่
ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้อมและมี อิท ธิ พ ลอย่ำงมี นัย ส ำคัญ กับ บริ ษ ทั ผูบ้ ริ ห ำรส ำคัญ กรรมกำรหรื อ
พนักงำนของบริ ษทั ตลอดทั้งสมำชิ กในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่ำวและกิ จกำรที่เกี่ ยวข้อง
กับบุคคลเหล่ำนั้น
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรำยกำร
บริ ษทั คำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรู ปแบบทำงกฎหมำย
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4.19 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ (ถ้ำมี) ตำมจำนวนที่จะต้องจ่ำยคำนวณตำมหลักเกณฑ์
แห่ ง ประมวลรั ษ ฎำกรในอัต รำ 20% ของก ำไรก่ อ นภำษี เงิ น ได้ห ลัง จำกปรั บ ปรุ ง บวกกลับ ด้ว ย
ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ซึ่ งไม่ สำมำรถถื อเป็ นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณภำษี และหัก ออกด้วยรำยกำรที่ ได้รับ
ยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรำยได้ในกำรคำนวณภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะคำนวณขึ้นจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำง
มูลค่ำตำมบัญชี กบั ฐำนภำษีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปลี่ ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกรับรู ้เป็ นรำยได้ภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชี หรื อค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี โดยจะรั บรู ้ ในกำไรขำดทุ น เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรำยกำรที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หรื อกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเมื่อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีจำกกำรดำเนิ นงำนในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มำใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษี ทุ ก
รำยกำรจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีถูกวัดมูลค่ำโดยใช้อตั รำภำษีเงินได้สำหรับงวด
ที่บริ ษทั คำดว่ำจะได้รับประโยชน์จำกสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี หรื อจะจ่ำยชำระหนี้ สิน
ภำษีเงินได้ โดยใช้อตั รำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่นอน
ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้ นรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั จะไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี จะหักกลบกันได้
ก็ต่อเมื่ อกิ จกำรมี สิทธิ ตำมกฎหมำยและภำษี เงิ นได้น้ ี ประเมิ นโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษี หน่ วยงำน
เดียวกัน
ดังนั้นบริ ษ ัท จึ งหั กกลบสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้ สิ นภำษี เงิ นได้รอกำร
ตัดบัญชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกัน

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 126

127
-32บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
4.20 กำรประมำณกำรหนี้สิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้ สินเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ของกำร
เกิดภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรื อจำกกำรอนุ มำนอันเป็ นผลสื บเนื่ องมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดี ต ภำระผูกพันดังกล่ำวคำดว่ำจะส่ งผลให้ตอ้ งเกิ ดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยชำระภำระ
ผูกพันและจำนวนที่ตอ้ งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ รำยจ่ำยที่จะได้รับคืนบันทึกเป็ น
สิ นทรัพย์แยกต่ำงหำกก็ต่อเมื่อกำรได้รับคืนคำดว่ำจะได้รับอย่ำงแน่ นอนเมื่อได้จ่ำยชำระประมำณ
กำรหนี้สินไปแล้ว
4.21 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่
สำคัญมีดงั นี้
ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้นของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลย
พินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมู ลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อ ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจำรณำจำกรำคำที่คำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติของธุ รกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสิ นค้ำนั้น
และค่ำเผื่อสำหรับสิ นค้ำเก่ำล้ำสมัย เคลื่อนไหวช้ำหรื อเสื่ อมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของ
สิ นค้ำแต่ละชนิ ด จำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือที่ประมำณได้ เมื่อนำมำเปรี ยบเทียบ
กับจำนวนเดิ มที่มีในบัญชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดง
เป็ นค่ำใช้จ่ำยภำยใต้หวั ข้อต้นทุนขำยในส่ วนของงบกำไรหรื อขำดทุน
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กำรกำหนดอำยุสัญญำเช่ำที่มีสิทธิ กำรเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำหรื อยกเลิกสัญญำเช่ำ
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยกำหนดอำยุสั ญ ญำเช่ ำตำมระยะเวลำที่ บ อกเลิ ก ไม่ ไ ด้ข องสั ญ ญำเช่ ำ
โดยรวมระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่
จะใช้สิทธิ เลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิ ทธิ เลื อกในกำรยกเลิ กสัญญำเช่ ำ หำกมีควำมแน่ นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้สิทธิ เลื อกนั้น ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินว่ำบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิ เลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำ
หรื อที่ จะไม่ ใช้สิ ท ธิ เลื อกในกำรยกเลิ ก สั ญ ญำเช่ ำ โดยพิ จำรณำข้อเท็ จจริ ง และสภำพแวดล้อมที่
เกี่ ยวข้องทั้งหมดที่ ทำให้เกิ ดสิ่ งจูงใจในทำงเศรษฐกิ จสำหรับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในกำรใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภำยหลังจำกวันที่สัญญำเช่ำมีผล บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินอำยุสัญญำเช่ำใหม่หำกมี
เหตุ กำรณ์ หรื อสถำนกำรณ์ ที่มีนัยสำคัญซึ่ งอยู่ภำยใต้กำรควบคุ มและส่ งผลต่อควำมแน่ นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก
มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และตรำสำรอนุพนั ธ์
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน ซึ่ งไม่มีกำรซื้ อขำยในตลำดซื้ อขำยคล่องวัดมูลค่ำโดย
ใช้ เทคนิ ค กำรประเมิ น มู ล ค่ ำ บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำรเลื อ กวิ ธี ก ำรและตั้ง ข้อ
สมมติ ฐ ำนซึ่ งส่ ว นใหญ่ อ้ำ งอิ ง จำกสถำนะของตลำดที่ มี อ ยู่ ณ วัน สิ้ น รอบระยะเวลำรำยงำน
รำยละเอียดของข้อสมมติฐำนหลักที่ใช้รวมอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 37
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ และค่ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ปกรณ์ และสิ นทรัพ ย์สิ ทธิ กำรใช้ ฝ่ ำยบริ หำร
จำเป็ นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ และมู ลค่ำคงเหลื อเมื่ อเลิ กใช้งำนของอำคำรและ
อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำก
มีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ ห ำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ ำของที่ ดิ น อำคำรและอุ ป กรณ์ และ
สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำ
จะได้รับคื นต่ ำกว่ำมู ลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและ
ขำดทุ นทำงภำษี ที่ ไม่ได้ใช้เมื่ อมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี ก ำไรทำงภำษี ในอนำคตเพี ยง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณ
กำรว่ำควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวน
กำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
5. รำยกำรบัญชีระหว่ำงบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรบัญชีส่วนหนึ่ งกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลหรื อ
กิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันที่ มีสำระสำคัญที่ รวมไว้ในงบกำรเงิ นใช้รำคำตำมปกติธุรกิ จ โดยถื อตำมรำคำตลำด
ทัว่ ไป หรื อในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด (เดิมชื่อบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด)
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติก จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด
นำย พิรุฬห์ เหมมณฑำรพ

ประเทศ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
(เทียนจิน) จีน
(เจียงซู) จีน

ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำร
ผูถ้ ือหุน้ และผูบ้ ริ หำร

ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำร
ผูถ้ ือหุน้ และกรรมกำร

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันที่มีสำระสำคัญที่รวมไว้ในงบกำรเงินใช้รำคำ
ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงกันไว้สำหรับรำยกำรที่ไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
นโยบำยรำคำ
รำยได้จำกกำรขำย
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่ วนลด
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
ตำมที่ตกลงกันในสัญญำ
รำยได้อื่น
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้ อสิ นค้ำ
รำคำเทียบเคียงตลำดหักส่ วนลด
ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำใช้จ่ำยบริ หำร
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ค่ำที่ปรึ กษำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยจ่ำย
ตำมที่ตกลงกันในสัญญำ
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-35บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รำยกำรที่มีสำระสำคัญกับกิจกำรที่เกี่ยวข้อง สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
2563
รำยได้จำกกำรขำย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด (เดิมชื่อบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด)
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
รำยได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด (เดิมชื่อบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด)
รำยได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด (เดิมชื่อบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด)
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด
ซื้ อสิ นค้ำ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด (เดิมชื่อบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด)
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
ค่ำเช่ำและบริ กำร
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
รวม
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368
368

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

-

5,708
55,178

30,449
50,991

1,343
1,343

368
61,254

1,343
82,783

135

-

-

952

-

-

-

32,392

-

-

9,515
540
528

8,700
540
528

2,040
2,040

1,890
1,890

2,040
12,623

1,890
11,658

-

-

183,524
102,641
232
286,397

435,791
89,404
280
525,475

-

-

1,252

5,244

73,773
2,277
76,050

75,154
2,511
77,665

73,773
2,277
76,050

75,154
2,511
77,665

131-36บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
2563

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

-

-

23,273

-

เงินให้กยู้ มื ระยะยำว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

-

-

11,636

-

-

-

4,325
13,640
10
1,502

5,736
13,134
12
105
1,655

1,149
1,149

328
19,805

1,149
21,791

-

84,735
44,006
2,090
11,711

156,083
25,079
1,844
7,954

37
142,579

37
190,997

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด (เดิมชื่ อบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด)
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติก จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริ ษทั พี.เจ.คอมโพสิ ต จำกัด
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด (เดิมชื่ อบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด)
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จำกัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริ ษทั พี.เจ.คอมโพสิ ต จำกัด

328
328

37
37

37
37

เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นมีกำรทำสัญญำกูย้ ืมระหว่ำงกันจำนวน 700,000 เหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ
(จำนวน 23.27 ล้ำนบำท) เป็ นระยะเวลำ 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
เงินให้กูย้ ืมระยะยำวมีกำรทำสัญญำกูย้ ืมระหว่ำงกันจำนวน 800,000 เหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ
เป็ นระยะเวลำ 3 ปี คิด ดอกเบี้ ย ในอัต รำร้อ ยละ 4.50 ต่อ ปี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ให้กู ย้ ืม แล้ว
จำนวน 350,000 เหรี ยญดอลล่ำร์ สหรัฐ (จำนวน 11.64 ล้ำนบำท)
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-37บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สัญญำที่ทำระหว่ำงบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ ำและบริ กำรพื้นที่ อำคำรโรงงำนแห่ งที่ หนึ่ งแก่ บริ ษทั พีเจ เมดิคอล
จำกัด (เดิ ม ชื่ อ บริ ษ ัท มิ ล ล์ แ พค จ ำกัด ) ในอัต รำค่ ำ เช่ ำและบริ ก ำรเดื อ นละ 651,250 บำท ก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี 4 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยำยน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และผูเ้ ช่ ำมีสิทธิ์ ต่อ
อำยุสัญญำเช่ำทุก 3 ปี ต่อมำวันที่ 1 มกรำคม 2565 ได้ต่อสัญญำออกไป 3 ปี ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2567
บริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ ำและบริ กำรพื้นที่อำคำรโรงงำนแก่บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด ใน
อัตรำค่ำเช่ำและบริ กำรเดือนละ 44,040 บำท กำหนดระยะเวลำ 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2560 ถึง
วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2562 ต่ อ มำวัน ที่ 1 มกรำคม 2563 ได้ต่ อ สั ญ ญำเช่ ำ ออกไปอี ก 3 ปี ถึ ง วัน ที่ 31
ธันวำคม 2565
บริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ ำช่ วงและบริ กำรพื้นที่ อำคำรและสำนักงำนที่ บริ ษทั เช่ ำไว้แก่ บริ ษ ทั
พี.เจ. คอมโพสิ ต จำกัด ในอัตรำค่ำเช่ ำและบริ กำรเดื อนละ 157,500 บำท กำหนดระยะเวลำ 2 ปี 7 เดือน
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2562 ถึง วันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2565
บริ ษทั ได้ทำสัญญำให้เช่ ำช่ วงและบริ กำรพื้นที่อำคำรคลังสิ นค้ำที่บริ ษทั เช่ ำไว้แก่บริ ษทั พีเจ
เมดิคอลจำกัด (เดิมชื่อบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด) ในอัตรำค่ำเช่ำและบริ กำรเดือนละ 105,000 บำท กำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี 8 เดื อ น นับ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 1 มิ ถุ น ำยน 2563 ถึ งวัน ที่ 1 กุ ม ภำพัน ธ์ 2565 ต่ อ มำวัน ที่ 1
กุมภำพันธ์ 2565 ได้ต่อสัญญำออกไป 1 ปี ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2566 อัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 63,000 บำท
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
เงินสด
เงินฝำกธนำคำรบัญชีกระแสรำยวัน
เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2563

2564

2563

741

443

700

400

93,847
15,898

40,060
27,485

23,261
15,888

26,073
6,897

110,486

67,988

39,849

33,370

เงินฝำกธนำคำรบัญชีออมทรัพย์ มีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวตำมประกำศอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร
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-38133
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
7. ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
ลูกหนี้กำรค้ำ
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้กำรค้ำ (สุ ทธิ )
ลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้อื่น (สุทธิ)
เงินมัดจำ - ค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
เงินมัดจำค่ำซื้ อสิ นค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ
เงินทดรอง
วัสดุรอตัดจ่ำย
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื พนักงำน
อื่นๆ
รวมลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563

600,542
600,542
(2,768)
597,774

567,907
567,907
(4,343)
563,564

522,358
14,634
536,992
(2,778)
534,214

465,154
16,117
481,271
(4,343)
476,928

6,829
328
7,157
7,157
48,307
15,929
7,170
1,062
27,995
164
1,706
102,333
707,264

6,224
1,149
7,373
7,373
28,301
29,487
5,382
1,212
29,050
496
1,592
95,520
666,457

39
5,171
5,210
5,210
48,307
5,643
4,972
1,052
27,995
164
1,126
89,259
628,683

5
5,674
5,679
5,679
28,301
3,375
4,949
1,158
28,695
496
1,381
68,355
550,962

ยอดคงเหลือลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แยกตำมอำยุหนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
พันบำท

ที่ยงั ไม่ครบกำหนด
ที่เกินกำหนด
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน

งบกำรเงินรวม
2564
2563
434,319
421,157
159,536
3,312
1,100
2,275
600,542

143,154
2,881
715
567,907

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
373,626
339,980
157,305
2,746
1,040
2,275
536,992

139,431
1,145
715
481,271
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-39บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผือ่ ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหนี้กำรค้ำในระหว่ำงปี มีดงั นี้
พันบำท

งบกำรเงินรวม
2564
2563
4,343
481
2,957
947
(1,575)
(42)
2,768
4,343

ยอดยกมำต้นปี
ผลกระทบจำกกำรนำ TERS 9 มำปฏิบตั ิใช้
บวก รับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนเพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
หัก ลดลงระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี

8. ลูกหนี้ตำมสัญญำ
ลูกหนี้ตำมสัญญำ ประกอบด้วย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
4,343
439
2,957
947
(1,565)
2,778
4,343

พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
13,144
(805)
12,339
(5,736)
6,603
6,603
-

ลูกหนี้ตำมสัญญำ
หัก ดอกเบี้ยทำงกำรเงินรอกำรรับรู ้
สุ ทธิ
หัก ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ลูกหนี้ตำมสัญญำ - สุ ทธิ
หัก ค่ำเผือ่ ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น
สุ ทธิ

จำนวนเงิ นขั้นต่ ำที่ ลูกหนี้ จะต้องชำระและมู ลค่ำปั จจุบ นั ของจำนวนเงิ นขั้นต่ ำที่ ลูกหนี้ จะต้องชำระ
สำหรับสัญญำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้

จำนวนเงิน
ขั้นต่ำที่ลูกหนี้
จะต้องชำระ
ระยะเวลำกำรรับชำระ
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หัก รำยได้ดอกเบี้ยทำงกำรเงินรอกำรรับรู้
สุทธิ
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5,736
7,408
13,144
(805)
12,339

พันบำท
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
มูลค่ำปัจจุบนั ของ
จำนวนเงิน
มูลค่ำปั จจุบนั ของ
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ ขั้นต่ำที่ลูกหนี้ จำนวนเงินขั้นต่ำที่
ลูกหนี้ จะต้องชำระ จะต้องชำระ ลูกหนี้ จะต้องชำระ
5,204
7,135
12,339
12,339

-

-

-40135
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
9. สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ ประกอบด้วย
พันบำท

วัตถุดิบ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงทำ
อะไหล่อุปกรณ์และเครื่ องจักร
วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
(หัก) ค่ำเผื่อกำรลดรำคำสิ นค้ำคงเหลือ
สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
113,199
97,821
91,236
81,656
53,912
32,276
21,438
17,866
20,006
19,958
41,005
4,470
10,393
737
351,189
254,784
(27,975)
(21,711)
323,214
233,073

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
96,249
76,697
72,808
62,603
36,317
29,586
21,438
17,866
15,329
12,227
41,005
4,348
10,393
737
293,539
204,064
(25,761)
(19,872)
267,778
184,192

รำยกำรเคลื่อนไหวบัญชีค่ำเผือ่ กำรลดรำคำสิ นค้ำคงเหลือในระหว่ำงปี มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดยกมำต้นปี
บวก ตั้งเพิม่ ระหว่ำงปี
(หัก) ลดลงระหว่ำงปี
ยอดยกไปปลำยปี

2564
21,711
6,784
(520)
27,975

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
19,872
16,211
6,598
3,661
(709)
25,761
19,872

2563
17,548
4,163
21,711

10. รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ต้นทุนงำนโครงกำรจนถึงปัจจุบนั
กำไร (ขำดทุน) ที่รับรู้จนถึงปัจจุบนั
ต้นทุนงำนโครงกำรที่เกิดขึ้นปรับปรุ ง
ด้วยกำไรที่รับรู้จนถึงปัจจุบนั
(หัก) เงินงวดที่เรี ยกเก็บจำกผูว้ ำ่ จ้ำง
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร

2564
234,061
(9,764)

2563
223,328
(9,362)

224,297
(203,418)
20,879

213,966
(178,027)
35,939

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
234,061
223,328
(9,764)
(9,362)
224,297
(203,418)
20,879

213,966
(178,027)
35,939
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-41บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ยอดคงเหลือรำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 แยกตำมอำยุ
หนี้ที่คำ้ งชำระได้ดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ที่ยงั ไม่ครบกำหนด
ที่เกินกำหนด
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน

2564
4,153
3,238
1,885
1,272
10,331
20,879

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
4,153

2563
19,617
16,322
35,939

19,617
16,322
35,939

3,238
1,885
1,272
10,331
20,879

11. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
ภำษีเงินได้นิติบุคคล ถูกหัก ณ ที่จ่ำย
ภำษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกำหนดชำระ
ลูกหนี้กรมสรรพำกร
รวม
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

2564

2563

100
4,120
16,174

52
2,250
30,197

3,844
12,583

1,999
12,621

20,394

32,499

16,427

14,620

-42บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
12. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย หุน้ สำมัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ชื่อ

ทุนชำระแล้ว (พันบำท)

สัดส่ วนเงินลงทุน(%)

วิธีส่วนได้เสี ย (พันบำท)

2564

2564

2564

2563

2563

2563

วิธีรำคำทุนแสดงใน

รำยได้เงินปันผลสำหรับปี

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (พันบำท)

(พันบำท)

2564

2563

2564

2563

ในประเทศไทย
1. บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด (เดิมชื่อบริ ษทั
มิลล์แพค จำกัด)

30,000

30,000

99.98

99.98

70,104

89,404

29,993

29,993

-

32,392

1,000

1,000

99.97

99.97

6,326

4,089

999

999

-

-

20,000

20,000

99.99

99.99

23,833

23,807

20,000

20,000

-

-

4. บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เทียนจิน) พลำสติก จำกัด

178,038

178,038

100.00

100.00

139,753

165,607

178,038

178,038

-

-

5. บริ ษทั ปัญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติก จำกัด

143,317

137,171

100.00

100.00

54,943

67,545

143,317

137,171

-

-

294,959

350,452

372,347

366,201

-

32,392

2. บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จำกัด
3. บริ ษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
ในต่ำงประเทศ
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-43138
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กำรลงทุนเพิ่มในระหว่ำงปี
เงินลงทุนในบริ ษทั ปั ญจวัฒนำ (เจียงซู ) พลำสติก จำกัด
ในปี 2564
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2564 บริ ษทั ได้จ่ำยเงิ นลงทุนเพิ่ม จำนวน 100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ น
จำนวนเงิน 3,104,180.00 บำท
เมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2564 บริ ษทั ได้จ่ำยเงิ นลงทุ นเพิ่ม จำนวน 100,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ น
จำนวนเงิน 3,041,825.06 บำท
ในปี 2563
เมื่อวันที่ 6 มีนำคม 2563 บริ ษทั ได้จ่ำยเงิ นลงทุ นเพิ่ ม จำนวน 150,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ ก ำ คิดเป็ น
จำนวนเงิน 4,609,012.31 บำท
เมื่อวันที่ 1 เมษำยน 2563 บริ ษทั ได้จ่ำยเงิ นลงทุ นเพิ่มจำนวน 150,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ คิดเป็ น
จำนวนเงิน 4,497,045.00 บำท
13. อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

38,367
22,042
60,409

-

-

-

38,367
22,042
60,409

252
252
60,157

734
734

-

-

986
986
59,423

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
รวม
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
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พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น
จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

-

38,367
22,042
60,409

-

-

38,367
22,042
60,409

-

252
252

-

-

252
252
60,157

-44139
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ในระหว่ำงปี 2563 บริ ษทั ได้ซ้ื อที่ดินพร้อมอำคำรโรงงำนจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในรำคำ 60 ล้ำนบำท
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรได้มำ 0.41 ล้ำนบำท รวมเป็ นจำนวนเงิน 60.41 ล้ำนบำท เพื่อให้บริ ษทั ย่อยเช่ำใช้ดำเนินงำน
ที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ ำงที่ ไ ด้ม ำข้ำงต้น ได้จำนองเป็ นหลัก ประกันสิ น เชื่ อที่ ได้รับ จำกธนำคำรใน
ประเทศ
14. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

149,640
417,106
154,071
386,238
1,766,585
73,024
81,616
3,653
3,031,933

3,242
3,651
13,439
113,646
14,922
946
36,187
186,033

(331)
(1,333)
(34,324)
(2,619)
(1,683)
(544)
(40,834)

6,239
1,043
2,862
15,331
194
(31)
(25,638)
-

149,640
426,587
158,434
401,206
1,861,238
85,521
80,848
13,658
3,177,132

96,380
74,541
198,396
896,569
45,257
38,144
1,349,287
(14,646)

19,650
8,110
28,236
126,029
8,135
1,957
192,117
-

(115)
(1,058)
(16,098)
(2,287)
(842)
(20,400)
503

-

116,030
82,536
225,574
1,006,500
51,105
39,259
1,521,004
(14,143)

(4,791)
1,663,209

16,894

-

-

12,103
1,654,088
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-45บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
รับเข้ำ
(โอนออก)

ณ 31 ธ.ค. 63

รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

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

39,148
22,042
1,522
3,912
59,116
6,029
1,727
19,418

(14,828)
(1,890)
(2,715)
(31,910)
(6,987)
(1,193)
(774)

4,948
1,980
11,562
458
(18,948)

149,640
417,106
154,071
386,238
1,766,585
73,024
81,616
3,653

รวม

2,939,316

152,914

(60,297)

-

3,031,933

96,683
63,663
171,136
787,462
43,811
36,416

13,807
12,729
29,452
132,348
7,519
2,236

(14,110)
(1,851)
(2,192)
(23,241)
(6,073)
(508)

-

96,380
74,541
198,396
896,569
45,257
38,144

1,199,171

198,091

(47,975)

-

1,349,287

(718)

(14,646)

718

-

(14,646)

(18,344)

13,553

-

-

(4,791)

หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,721,083
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-46บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร

รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น

จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
รับเข้ำ
(โอนออก)

ณ 31 ธ.ค. 64

111,273
391,263

-

-

6,239

111,273
397,502

ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

133,605
373,590
1,360,926
65,737
81,386
3,959

3,651
13,439
98,448
13,853
915
34,177

(331)
(1,333)
(15,348)
(2,439)
(1,683)
(544)

1,043
2,862
6,727
177
(17,048)

137,968
388,558
1,450,753
77,328
80,618
20,544

รวม

2,521,739

164,483

(21,678)

-

2,664,544

96,127
67,036
188,425
715,501
41,647
37,937

13,709
8,093
27,780
99,192
7,187
1,957

(115)
(1,058)
(12,731)
(2,144)
(842)

-

109,836
75,014
215,147
801,962
46,690
39,052

1,146,673

157,918

(16,890)

-

1,287,701

503

-

(14,143)

หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

(14,646)
1,360,420

-

1,362,700

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 141

-47บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
รำคำทุน
ที่ดิน
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
สิ นทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่ วนปรับปรุ งอำคำร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
อุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ
รวม
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

110,492
391,263
127,392
368,946
1,308,021
66,703
80,852
3,683
2,457,352

781
1,522
5,379
72,135
5,255
1,727
13,534
100,333

(257)
(2,715)
(24,328)
(6,679)
(1,193)
(774)
(35,946)

4,948
1,980
5,098
458
(12,484)
-

111,273
391,263
133,605
373,590
1,360,926
65,737
81,386
3,959
2,521,739

82,572
58,759
162,182
640,138
40,992
36,209
1,020,852
1,436,500

13,555
8,495
28,435
96,770
6,594
2,236
156,085
(14,646)

(218)
(2,192)
(21,407)
(5,939)
(508)
(30,264)
-

-

96,127
67,036
188,425
715,501
41,647
37,937
1,146,673
(14,646)
1,360,420

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

2564

2563

ต้นทุน
ค่ำใช้จ่ำยกำรบริ หำร

183,897
8,220

190,062
8,029

150,600
7,318

148,927
7,158

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

192,117

198,091

157,918

156,085
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-48บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั มีผลต่ำงจำกกำรซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกันจำนวน
เงิน 6,816,895.81 บำท และ 7,016,786.78 บำท ตำมลำดับบริ ษทั บันทึกผลต่ำงรำคำซื้ อกับรำคำตำมบัญชี จำก
กำรซื้ อที่ ดิน อำคำร และอุ ป กรณ์ จำกบริ ษ ัท ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม กิ จกำรเดี ย วกัน ไว้ในบัญ ชี “ผลต่ ำงจำกกำรซื้ อ
สิ นทรัพย์ในกลุ่มกิจกำรเดียวกัน” แสดงแยกต่ำงหำกในส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยมี สิ น ทรั พ ย์ถ ำวรรำคำทุ น จ ำนวนรวม
563.41 ล้ำนบำท และ 494.94 ล้ำนบำท ตำมลำดับที่คิดค่ำเสื่ อมรำคำจนครบอำยุกำรใช้งำนแล้วแต่ยงั ใช้งำน
ได้อยู่
ที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงที่ได้มำข้ำงต้น บำงส่ วนได้จำนองเป็ นหลักประกันสิ นเชื่ อที่ได้รับจำกธนำคำร
ในประเทศ ตำมที่กล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 19 และ 30
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีกำรทำประกันวินำศภัยเพื่อคุม้ ครองให้แก่
สิ นทรัพย์ถำวรเหล่ำนี้ ได้แก่ ยำนพำหนะทั้งหมด อำคำรและสิ่ งปลูกสร้ำงที่ต้ งั อยูท่ ี่กรุ งเทพ สมุทรสำครและ
ชลบุรี และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงำนที่ต้ งั อยูก่ รุ งเทพ สมุทรสำคร ชลบุรี เมืองเทียนจิน และเมืองเจียงซู
ประเทศจีน โดยผูร้ ับผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นเจ้ำหนี้ เงินกูย้ มื สถำบันกำรเงินและบริ ษทั ลีสซิ่ ง ส่ วนของกำร
ทำประกันภัยในประเทศจีน ผูร้ ับผลประโยชน์เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศจีน
15. สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
15.1 สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
รำคำทุน
อำคำร
ยำนพำหนะ
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ยำนพำหนะ
รวม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

103,081
103,081

2,355
10,110
12,465

-

-

105,436
10,110
115,546

(27,518)
(27,518)

(25,559)
(498)
(26,057)

-

-

(53,077)
(498)
(53,575)

83
75,646

6,788

-

-

6,871
68,842
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-49บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

รำคำทุน
อำคำร
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ

ผลกระทบจำกกำร
นำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิ ณ
วันที่ 1 มกรำคม
2563

-

103,081

-

103,081

-

-

-

103,081

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
รำคำทุน
อำคำร
ยำนพำหนะ
รวม
หักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
ยำนพำหนะ
รวม
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563

-

103,081

(27,518)

-

(27,518)

83

-

83
75,646

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิม่ ขึ้น จำนวนที่ลดลง

2,355
10,110
12,465

(5,778)
(5,778)
6,260

(5,778)
(498)
(6,276)

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563

-

103,081

12,038
12,038
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ลดลง

รับเข้ำ
(โอนออก)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

-

-

14,393
10,110
24,503

-

-

(11,556)
(498)
(12,054)
12,449

-50145
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2562

รำคำทุน
อำคำร
หัก ค่ำเสื่ อมรำคำสะสม
อำคำร
สิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ

ผลกระทบจำกกำร
นำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิ ณ
วันที่ 1 มกรำคม
2563

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 1
มกรำคม 2563

ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2563

-

12,038

12,038

-

-

12,038

-

12,038

12,038

(5,778)

-

(5,778)
6,260

บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยเช่ ำสิ นทรั พย์หลำยประเภท ประกอบด้วย อำคำรโรงงำนและคลังสิ นค้ำ
เครื่ องจักรและยำนพำหนะ อำยุสัญญำเช่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3 - 5 ปี
15.2 จำนวนที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
พันบำท

งบกำรเงินรวม
2564
2563
26,057
27,519
4,045
4,791
30,102
32,310

ค่ำเสื่ อมรำคำของสิ นทรัพย์สิทธิกำรใช้
ดอกเบี้ยจ่ำยจำกหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
6,276
5,778
967
332
7,243
6,110

สำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธัน วำคม 2564 และ 2563 กระแสเงิ นสดจ่ำยทั้งหมดส ำหรั บ สั ญ ญำเช่ ำใน
งบกำรเงินรวมและงบเฉพำะกิจกำร เป็ นจำนวนเงิน 44.52 ล้ำนบำท และ 18.86 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
16. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจำหน่ำยสะสม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

25,320
(18,359)

3,961
(1,773)

(125)
6,836

8

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

(2,234)
2,230

-

27,047
(17,902)

-

-

(117)
9,028
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-51บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พันบำท
งบกำรเงินรวม
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิม่ ขึ้น จำนวนที่ลดลง

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจำหน่ำยสะสม
ส่ วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

25,507
(17,153)

353
(1,661)

(129)
8,225

4

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

24,525
(17,920)
6,605

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62
รำคำทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจำหน่ำยสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

24,674
(16,770)
7,904

(540)
455

-

25,320
(18,359)

-

-

(125)
6,836

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

3,961
(1,719)

(2,234)
2,230

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรระหว่ำงปี
จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง

314
(1,578)

รับเข้ำ
(โอนกลับ)

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

(463)
428

รับเข้ำ
(โอนกลับ)
-

รับเข้ำ
(โอนกลับ)
-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

26,252
(17,409)
8,843

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

24,525
(17,920)
6,605

พันบำท

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
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งบกำรเงินรวม
2564
2563
1,773
1,661

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1,719
1,578
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-52บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
17. สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2563

2564

2563

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

27,219

23,278

24,294

21,984

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(9,111)

(7,347)

(9,111)

(7,347)

18,108

15,931

15,183

14,637

สุทธิ

กำรเปลี่ยนแปลงภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปดังนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้กำรค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
ประมำณกำรส่ วนลด
ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
กำไรจำกกำรขำยตำมสัญญำ
รวม
สิ นทรัพย์ (หนี้ สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี -สุทธิ

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงปี

ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 63

ในกำไรขำดทุน

ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ 31 ธ.ค. 64

712
3,827
846
3,567
1,766
12,560

(297)
1,205
(671)
(718)
381
950
3,194

426
(529)

415
5,032
601
2,849
381
2,716
15,225

23,278

4,044

(103)

27,219

(7,347)
-

(1,175)
(589)

-

(8,522)
(589)

(7,347)

(1,764)

-

(9,111)

15,931

2,280

(103)

18,108
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-53บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้กำรค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรส่วนลด
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์
พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

พันบำท
งบกำรเงินรวม
ยอดตำมบัญชี
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด
ณ 1 ม.ค. 63
ในกำไรขำดทุน
ในกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 62

ผลกระทบ
จำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่
9 มำถือปฏิบตั ิ

11
3,004
2,839
-

319
379
-

330
3,004
379
2,839
-

382
823
467
728
1,766

-

712
3,827
846
3,567
1,766

10,791
16,645

698

10,791
17,343

1,769
5,935

-

12,560
23,278

(9,945)
(9,945)

-

(9,945)
(9,945)

2,598
2,598

-

(7,347)
(7,347)

6,700

698

7,398

8,533

-

15,931

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้กำรค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์อื่น
ประมำณกำรส่ วนลด
ประมำณกำรหนี้ สินผลประโยชน์พนักงำน
รวม
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
สิ นทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำ
รวม
สิ นทรัพย์ (หนี้ สิน) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี -สุทธิ
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พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด
ในกำไรขำดทุน ในกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
426
-

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 63

ยอดตำมบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 64

712
3,596
846
3,145
1,766
11,919
21,984

(297)
1,168
(671)
(707)
381
950
1,624
2,448

(138)

415
4,764
601
2,438
381
2,716
12,979
24,294

(7,347)
(7,347)
14,637

(1,175)
(589)
(1,764)
684

(138)

(8,522)
(589)
(9,111)
15,183

(564)

-54149
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดตำมบัญชี

ผลกระทบ

ยอดตำมบัญชี

รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ในระหว่ำงงวด

ยอดตำมบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62

จำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบับที่
9 มำถือปฏิบตั ิ

ณ 1 ม.ค. 63

ในกำไรขำดทุน

ณ 31 ธ.ค. 63

ในกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ลูกหนี้กำรค้ำ
สิ นค้ำคงเหลือ
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ประมำณกำรส่วนลด
ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์
พนักงำน

11
3,004
2,839
-

319
379
-

330
3,004
379
2,839
-

382
592
467
306
1,766

-

712
3,596
846
3,145
1,766

10,674

-

10,674

1,245

-

11,919

รวม

16,528

698

17,226

4,758

-

21,984

(9,289)

-

(9,289)

1,942

-

(7,347)

(9,289)

-

(9,289)

1,942

-

(7,347)

7,239

698

7,937

6,700

-

14,637

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
รวม
สิ นทรัพย์ (หนี้สิน) ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี - สุ ทธิ

18. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เงินมัดจำซื้อทรัพย์สิน
แม่พิมพ์รอตัดจ่ำย - สุทธิจำกด้อยค่ำ
วัสดุรอตัดจ่ำยระยะยำว
ค่ำใช้จ่ำยรอตัดจ่ำย-ระยะยำว
เงินมัดจำสัญญำเช่ำ
รวม

2564
11,940
51,644
1,729
13,854
4,013
83,180

2563
3,200
63,315
4,396
10,700
3,088
84,699

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
11,344
2,564
55,800
64,170
1,729
4,396
10,339
10,700
1,045
1,045
80,257
82,875
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-55บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบด้วย
พันบำท

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินกูย้ มื ทรัสต์รีซีท
รวม

งบกำรเงินรวม
2564
2563
9,838
333
443,505
370,341
105,916
79,541
559,259
450,215

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
9,838
347,500
210,000
105,916
79,541
463,254
289,541

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นกับ
ธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศ 7 แห่ง และกับธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศ 2 แห่ง
เงิ นกูย้ ืมกับธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลู กสร้ ำงของบริ ษทั
และเครื่ องจักรของบริ ษทั ตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันวินำศภัยทรัพย์สินดังกล่ ำว เพื่อใช้เป็ น
หลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 14)
20. เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริ ษทั อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำ
เจ้ำหนี้ค่ำซื้อทรัพย์สิน - บริ ษทั อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เงินมัดจำรับค่ำจ้ำงทำแม่พิมพ์
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้อื่น-บริ ษทั อื่น
- กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
อื่นๆ
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
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2564
332,304
332,304
15,004
2,672
104,646
9,946
37
2,038
466,647

2563
333,092
333,092
15,028
895
110,490
9,774
37
3,500
472,816

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
264,111
245,480
136,568
147,912
400,679
393,392
14,844
14,883
43,049
2,672
895
97,403
100,847
7,057
5,396
6,011
37
2,062
3,500
530,728
561,999
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
21. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564

ภำษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ำยค้ำงจ่ำย
เจ้ำหนี้ กรมสรรพำกร
ภำษีขำยยังไม่ถึงกำหนดชำระ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2,052
1,435
1,917
729
18
40
3,987
2,204

2563
2,299
2,868
669
5,836

1,733
2,887
697
5,317

22. เงินกูย้ มื ระยะยำว
เงินกูย้ มื ระยะยำว ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 41.00 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 48.00 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 200.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 225.00 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 94.40 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 5.60 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 32.00 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 20.00 ล้ำนบำท
11. วงเงินกู้ 50.00 ล้ำนบำท
12. วงเงินกู้ 90.00 ล้ำนบำท
13. วงเงินกู้ 100.00 ล้ำนบำท
14. วงเงินกู้ 110.00 ล้ำนบำท
15. วงเงินกู้ 30.00 ล้ำนบำท
16. วงเงินกู้ 6.00 ล้ำนหยวน
17. วงเงินกู้ 5.00 ล้ำนหยวน
18. วงเงินกู้ 5.00 ล้ำนหยวน
(หัก) ต้นทุนทำงกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
รวม
(หัก) ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 63
970
13,893
66,400
44,090
110,580
53,000
86,500
4,660
28,400
20,000
47,620
90,000
50,000
1,705
15,160
8,417
(492)
640,903
(203,220)
437,683

เพิ่มขึ้น
50,000
110,000
30,000
(275)
189,725

ลดลง
(970)
(7,578)
(40,080)
(15,960)
(45,768)
(18,000)
(18,960)
(1,128)
(7,200)
(7,140)
(16,700)
(24,960)
(12,831)
(1,705)
(8,780)
(6,353)
182
(233,931)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 64
6,315
26,320
28,130
64,812
35,000
67,540
3,532
21,200
20,000
40,480
73,300
75,040
97,169
30,000
6,380
2,064
(585)
596,697
(239,923)
356,774
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-57บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 48.00 ล้ำนบำท
2. วงเงินกู้ 200.00 ล้ำนบำท
3. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
4. วงเงินกู้ 225.00 ล้ำนบำท
5. วงเงินกู้ 80.00 ล้ำนบำท
6. วงเงินกู้ 94.40 ล้ำนบำท
7. วงเงินกู้ 5.60 ล้ำนบำท
8. วงเงินกู้ 32.00 ล้ำนบำท
9. วงเงินกู้ 20.00 ล้ำนบำท
10. วงเงินกู้ 50.00 ล้ำนบำท
11. วงเงินกู้ 90.00 ล้ำนบำท
12. วงเงินกู้ 100.00 ล้ำนบำท
13. วงเงินกู้ 110.00 ล้ำนบำท
14. วงเงินกู้ 30.00 ล้ำนบำท
(หัก) ต้นทุนทำงกำรเงินรอกำรตัดบัญชี
รวม
(หัก) ส่ วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
สุทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 63
13,893
66,400
44,090
110,580
53,000
86,500
4,660
28,400
20,000
47,620
90,000
50,000
(492)
614,651
(191,014)
423,637

เพิ่มขึ้น
50,000
110,000
30,000
(275)
189,725

ลดลง
(7,578)
(40,080)
(15,960)
(45,768)
(18,000)
(18,960)
(1,128)
(7,200)
(7,140)
(16,700)
(24,960)
(12,831)
182
(216,123)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 64
6,315
26,320
28,130
64,812
35,000
67,540
3,532
21,200
20,000
40,480
73,300
75,040
97,169
30,000
(585)
588,253
(233,787)
354,466

ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2564 เงิ น กู้ยื ม จำกธนำคำรพำณิ ช ย์ใ นประเทศสี่ แ ห่ ง และธนำคำรพำณิ ช ย์
ต่ำงประเทศหนึ่งแห่ง (วงเงิน 1,079.70 ล้ำนบำท และ 18 ล้ำนหยวน) ประกอบด้วย
วงเงินกู้
1 วงเงิน 41.00 ล้ำนบำท
เบิกงวดแรก 10.80 ล้ำนบำท
เบิกงวดที่สอง 30.20 ล้ำนบำท
เบิกงวดที่สำม 26.20 ล้ำนบำท
2 วงเงิน 48.00 ล้ำนบำท
เบิกงวดแรก 10.11 ล้ำนบำท

จำนวนงวด

เบิกงวดที่สอง 37.89 ล้ำนบำท
3 วงเงิน 200.00 ล้ำนบำท
4 วงเงิน 80.00 ล้ำนบำท
เบิกงวดแรก 73.56 ล้ำนบำท
เบิกงวดที่สอง 6.44 ล้ำนบำท
5 วงเงิน 225.00 ล้ำนบำท

70 งวด
70 งวด
60 งวด
77 งวด

งวดละ
135,000.00
504,000.00
435,000.00

เริ่ มชำระงวดแรก
30 เมษำยน 2558
31 มกรำคม 2559
30 เมษำยน 2559

60 งวด
60 งวด

800,000.00
168,500.00
631,500.00
3,340,000.00

30 พฤศจิกำยน 2558
31 มีนำคม 2559
31 พฤษภำคม 2560
30 กันยำยน 2560

60 งวด

1,330,000.00

31 มีนำคม 2561

60 งวด

3,814,000.00

31 มกรำคม 2561
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หมำยเหตุ
บริ ษทั ย่อยเป็ นผูก้ ู้ (โอนย้ำยมำจำก
วงเงิน 30.20 ล้ำนบำท)

ระหว่ำงปี 2559 มีกำรเปลี่ยนแปลง
กำรชำระเงินต้น

-58153
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
วงเงินกู้
6 วงเงิน 80.00 ล้ำนบำท
7 วงเงินกู้ 94.40 ล้ำนบำท
8 วงเงินกู้ 5.60 ล้ำนบำท
9 วงเงินกู้ 32.00 ล้ำนบำท
10 วงเงินกู้ 20.00 ล้ำนบำท
11 วงเงินกู้ 50.00 ล้ำนบำท
12 วงเงินกู้ 90.00 ล้ำนบำท
13 วงเงินกู้ 100.00 ล้ำนบำท
13 วงเงินกู้ 110.00 ล้ำนบำท
14 วงเงิน 30.00 ล้ำนบำท
15 วงเงิน 6.00 ล้ำนหยวน
เบิกงวดแรก 3.44 ล้ำนหยวน
เบิกงวดที่สอง 1.20 ล้ำนหยวน
16 วงเงิน 2.00 ล้ำนหยวน
เบิกงวดแรก 0.85 ล้ำนหยวน
17 วงเงิน 5.00 ล้ำนหยวน
18 วงเงิน 5.00 ล้ำนหยวน

จำนวนงวด

งวดละ

เริ่ มชำระงวดแรก

9 งวด
60 งวด
60 งวด
9 งวด
1 งวด
84 งวด
54 งวด
48 งวด
60 งวด
1 งวด

9,000,000.00
1,580,000.00
94,000.00
3,600,000.00
20,000,000.00
595,000.00
1,670,000.00
2,080,000.00
1,833,000.00
30,000,000.00

31 ธันวำคม 2562
31 มกรำคม 2563
30 กันยำยน 2562
30 กันยำยน 2562
31 มีนำคม 2565
30 กันยำยน 2563
31 มีนำคม 2564
31 มกรำคม 2564
30 มิถุนำยน 2564
2 ธันวำคม 2569

12 งวด
13 งวด

286,418.75
92,307.69

21 สิ งหำคม 2559
21 ธันวำคม 2561

หมำยเหตุ
(หกเดือนเท่ำกับหนึ่ งงวด)

(หกเดือนเท่ำกับหนึ่ งงวด)
(ยีส่ ิ บสี่ เดือนเท่ำกับหนึ่ งงวด)

(หกสิ บเดือนเท่ำกับหนึ่งงวด)
บริ ษทั ย่อยต่ำงประเทศ
(สำมเดือนเท่ำกับหนึ่ งงวด)
บริ ษทั ย่อยต่ำงประเทศ

9 งวด
13 งวด
13 งวด

94,886.67
350,595.47
143,123.07

10 มกรำคม 2561
21 มีนำคม 2563
31 ตุลำคม 2563

บริ ษทั ย่อยต่ำงประเทศ
บริ ษทั ย่อยต่ำงประเทศ

เงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศดังกล่ำวค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
ของบริ ษทั และเครื่ องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยทรัพย์สิน
ดังกล่ำว เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ ำประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมำยเหตุ 14) เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี้ย ตำม
ข้อกำหนดของธนำคำรพำณิ ชย์
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำที่สำคัญโดยอ้ำงอิงจำกงบกำรเงินรวมประจำปี ซึ่ ง
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้วดังนี้
เงื่อนไข
เงื่อนไขที่กำหนด
ตำมสัญญำ
1. บริ ษทั จะดำรงอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ (D/E Ratio)
2.0 เท่ำ
ไว้ในอัตรำส่ วนไม่เกินกว่ำ
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-59บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
23. หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดังนี้
พันบำท

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ำย
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย
ภำษีรอตัดบัญชี
รวมจำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องจ่ำย - สุทธิ
หัก หนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่ งปี
สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2564
2563
41,857
44,657
80,741
106,071
122,598
150,728
(9,072)
(12,750)
(3,232)
(3,983)
110,294
133,995
(37,759)
(39,218)
72,535
94,777

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
16,714
19,576
43,964
51,100
60,678
70,676
(3,934)
(5,222)
(3,232)
(3,983)
53,512
61,471
(15,021)
(17,543)
38,491
43,928

มูลค่ำตำมบัญชี ของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคลื่ อนไหวสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564
และ 2563 แสดงได้ดงั นี้
พันบำท

ณ วันที่ 1 มกรำคม
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้นจำกดอกเบี้ย
เงินจ่ำยชำระ
ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี

งบกำรเงินรวม
2564
2563
133,994
110,614
10,038
51,586
5,125
4,791
(45,698)
(33,115)
6,835
110,294
(37,759)
72,535

119
133,995
(39,218)
94,777

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
61,471
19,571
10,038
51,586
2,047
331
(20,044)
(10,017)
53,512
(15,021)
38,491

61,471
(17,543)
43,928

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญำเช่ำระยะยำวอำคำรโรงงำนและ
คลังสิ นค้ำและยำนพำหนะ จำนวนรวม 22 สัญญำ และ 21 สัญญำ ตำมลำดับ
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
24. ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์พนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมีภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์
พนักงำน ดังนี้
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
ประมำณกำรหนี้ สินของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำ
ต้นงวด
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
โอนภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนให้บริ ษทั ย่อย
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหว่ำงงวด
ประมำณกำรหนี้ สินของโครงกำรผลประโยชน์
ยกไปปลำยงวด

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563

68,812
(2,748)
15,209
(3,361)

62,494
8,450
(2,132)

65,360
(2,900)
(5,258)
12,417
(3,251)

58,452
7,849
(941)

77,912

68,812

66,368

65,360

ค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564
2563
ต้นทุนบริ กำรปัจจุบนั
ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

542
11,365
2,277
14,184
1,025
15,209

3,629
1,084
2,511
7,224
1,226
8,450

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
171
9,000
2,277
11,448
969
12,417

3,156
1,032
2,511
6,699
1,150
7,849
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-61บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักกำรคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
งบกำรเงินรวม
2564
2563
อัตรำคิดลด
1.09%, 1.11%, 1.50%, 1.71%, 1.75%, 1.55%
2.44%
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3%
3%
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยเดือน
3-45%
5 - 18%
อัตรำกำรหมุนเวียนพนักงำนรำยวัน
14-77%
7 - 85%
อัตรำกำรทุพพลภำพ
5% ของตำรำง
5% ของตำรำง
อัตรำมรณะปี 2561
อัตรำมรณะปี 2561

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
1.09%, 1.11%
1.55%
3%
3%
13-45%
10 - 46%
16-77%
10 - 85%
5% ของตำรำง
5% ของตำรำง
อัตรำมรณะปี 2561 อัตรำมรณะปี 2561

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
2564
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(2,591)
2,999
(2,801)

2563
ลดลงร้อยละ 1
2,860
(2,764)
1,487

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(2,556)
3,764
(2,784)

ลดลงร้อยละ 1
2,831
(3,462)
1,557

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร(พันบำท)
2564
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(1,952)
2,242
(2,140)

2563
ลดลงร้อยละ 1
2,156
(2,067)
1,165

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(2,301)
3,431
(2,509)

ลดลงร้อยละ 1
2,544
(3,163)
1,408

25. ทุนเรื อนหุน้
ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564 ที่ประชุมมีมติดงั นี้
1. อนุ มตั ิให้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (“PJW-W1”) จำนวนไม่
เกิ น 191,359,982 หน่ วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มของบริ ษทั ตำมสัดส่ วนกำรถื อหุ ้น โดยไม่
คิดมูลค่ำ โดยมีอตั รำกำรจัดสรรเท่ำกับ 3 หุ ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิ ทธิ (หำกมีเศษจำก
กำรคำนวณตำมอัตรำกำรจัดสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่ำวจะมีอำยุไม่เกิน
3 ปี นับจำกวันที่ออก และมีอตั รำกำรใช้สิทธิ ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วย ต่อหุ ้นสำมัญของ
บริ ษทั 1 หุน้ ในรำคำ 3 บำทต่อหุ น้ เว้นแต่มีกำรปรับสิ ทธิ ตำมเงื่อนไขกำรปรับสิ ทธิ
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
2. อนุ ม ตั ิ ให้ล ดทุ น จดทะเบี ยนของบริ ษ ัท จำก 287,040,000 บำท เป็ น 287,039,972.50 บำท โดย
วิธีกำรตัดหุ น้ สำมัญที่ยงั ไม่ได้นำออกจำหน่ำย จำนวน 55 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 0.50 บำท และ
กำรแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
3. อนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จำก 287,039,972.50 บำท เป็ น 382,719,963.50 บำท โดย
กำรออกหุ ้ น สำมัญ เพิ่ ม ทุ น จ ำนวน 191,359,982 หุ ้ น มู ล ค่ ำ ที่ ต รำไว้หุ้ น ละ 0.50 บำท รวม
95,679,991.00 บำท และกำรแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับกำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน
4. อนุ มตั ิให้จดั สรรหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 191,359,982 หุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50
บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ตำมใบสำคัญแสดงสิ ทธิ PJW-W1
26. ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญครั้งที่ 1 (PJW-W1)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญครั้งที่ 1 (PJW-W1) มีรำยละเอียดดังนี้
ประเภทใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: ระบุชื่อผูถ้ ือและเปลี่ยนมือได้
อำยุของใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
: 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ออก
จำนวนใบสำคัญแสดงสิ ทธิที่เสนอขำย : 191,359,982 หน่วย
อัตรำกำรใช้สิทธิ ซ้ื อหุ น้ สำมัญ
: ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ้ื อหุน้ สำมัญได้ 1 หุน้
รำคำใช้สิทธิ
: 3.00 บำทต่อหุ น้
วันที่เริ่ มทำกำรซื้ อขำย
: วันที่ 19 กรกฎำคม 2565
วันกำหนดกำรใช้สิทธิ
: วันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือน พฤษภำคม และพฤศจิกำยนของ
แต่ ละปี ตลอดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิ ทธิ โดยสำมำรถใช้
สิ ทธิ ครั้งแรกในวันทำกำรสุ ดท้ำยของเดือนมิถุนำยน 2565
วันสุ ดท้ำยของกำรใช้สิทธิ
: วันที่ 18 กรกฎำคม 2568
ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2564 มีมติอนุมตั ิให้ออกใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญที่ออกใหม่ของบริ ษทั ครั้งที่ 1 (PJW-W1) จำนวน 191,359,982 หน่ วย ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมโดยไม่
คิดมูลค่ำในอัตรำส่ วน 3 หุ น้ สำมัญ ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั มีใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสำมัญครั้งที่ 1 (PJW-W1) คงเหลือที่ยงั
ไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 191,359,982 หน่วย
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-63บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
27. สำรองตำมกฎหมำย
ตำมบทบัญญัติแห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรรทุน
ส ำรอง (“ส ำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำ งน้อ ยร้ อ ยละ 5 ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจำปี หลังจำกหัก ขำดทุ น สะสม
(ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองดังกล่ำวมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ำยเป็ น
เงินปั นผลไม่ได้
28. กำรจัดสรรกำไรสะสม
บริ ษทั ใหญ่
ปี 2564
ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ
กำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในอัตรำหุ น้ ละ 0.125 บำท รวมเป็ นเงินจำนวนทั้งสิ้ นไม่เกิน
71,759,993.13 บำท โดยเป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรสุ ทธิ จำกผลกำรดำเนินงำนตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวำคม 2563 กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษำยน 2564
ตำมรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 13 พฤษจิกำยน 2564 ที่ประชุมมี
มติอนุ มตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรำหุ ้นละ 0.08 บำท รวมเป็ นจำนวน
ทั้งสิ้ นไม่เกิ น 45,926,395.60 บำท โดยเป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรสุ ทธิ งวดวันที่ 1 มกรำคม 2564 ถึง 30 กันยำยน
2564 กำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 9 ธันวำคม 2564
ปี 2563
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2563 ที่ประชุมมีมติ
อนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ในอัตรำหุน้ ละ 0.07 บำท รวมเป็ นเงินจำนวน
ทั้งสิ้ นไม่เกิน 40,185,596.15 บำท โดยเป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรสะสมของกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
ซึ่งได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล และได้จ่ำยเงินปั นผลแล้วในวันที่ 18 พฤษภำคม 2563
บริ ษทั ย่อย
ปี 2563
ตำมรำยงำนกำรประชุ ม วิสำมัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริ ษทั มิลล์แพค จำกัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วัน ที่ 14 พฤษภำคม 2563 ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ใ ห้ จ่ำ ยเงิ น ปั น ผลจำกก ำไรสะสมที่ ย งั ไม่ ไ ด้จดั สรร ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม 2562 ในอัตรำหุ ้นละ 2,700.00 บำท เป็ นจำนวนเงินรวม 32,400,000.00 บำท โดยไม่ตอ้ งตั้งสำรอง
ตำมกฎหมำยเพิ่ม เนื่ องจำกได้ต้ งั สำรองตำมกฎหมำยไว้ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
จ่ำยเงินปั นผลภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 158

-64159
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
29. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้น โดยหักจำกเงินเดื อนของพนักงำนส่ วนหนึ่ ง
และบริ ษทั จ่ำยสมทบอีกส่ วนหนึ่ ง กองทุนดังกล่ำวได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสำรองเลี้ยงชี พตำมข้อกำหนด
ของกระทรวงกำรคลังและจัดกำรกองทุนโดยผูจ้ ดั กำรกองทุนที่ได้รับอนุญำต
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
2564
2563
ค่ำใช้จ่ำยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7,652
6,997
7,000
6,540
30. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงิ นสิ นเชื่ อกับสถำบันกำรเงิ นเจ็ดแห่ งหลำยวงเงิ น
ดังนี้
วงเงิน

เพิ่ม (ลด)

เบิกใช้

หมดอำยุ

ยังไม่ได้ใช้

วงเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี (ล้ำนบำท)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ล้ำนบำท)
เงินกูย้ มื ระยะยำว (ล้ำนบำท)
หนังสื อค้ำประกัน (ล้ำนบำท)
Forward contract (ล้ำนบำท)
Standby L/C (ล้ำนบำท)
รวม (ล้ำนบำท)
Forward contract (ล้ำนเหรี ยญสหรัฐ)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ล้ำนหยวน)
เงินกูย้ มื ระยะยำว (ล้ำนหยวน)

85.80
960.73
1,154.89
277.00
222.00
232.57

-

(9.84)
(495.37)
(1,104.89)
(64.50)
(17.45)
(115.00)

(11.42)

75.96
465.36
50.00
212.50
204.55
106.15

2,932.99

-

(1,807.05)

(11.42)

1,114.52

12.00
42.00

-

(0.61)
(12.38)

-

11.39
29.62

10.00

-

(1.61)

-

8.39

วงเงิ นดังกล่ ำวค้ ำประกันโดยจดจำนองที่ ดินและสิ่ งปลู กสร้ ำงบนที่ ดินของบริ ษทั (ดู หมำยเหตุขอ้ 14)
ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรทำประกันภัยทรัพย์สินให้แก่สถำบันกำรเงินแห่งนั้น
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-65บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
31. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
31.1 ส่ วนประกอบหลักของค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย

พันบำท

งบกำรเงินรวม
2564
2563
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกำไรขำดทุน :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั :
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี :
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชัว่ ครำว
ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรำยกำร
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

35,441

5,092

34,882

-

(2,280)
33,161

(8,532)
(3,440)

(684)
34,198

(6,700)
(6,700)

31.2 กำรกระทบยอดระหว่ำงจำนวนค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) และผลคูณของกำไรทำงภำษีกบั อัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบำท

กำไร (ขำดทุน) ทำงบัญชีสำหรับปี
อัตรำภำษีที่ใช้ (%)
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้คำนวณตำมอัตรำภำษีที่ใช้
รำยกำรกระทบยอด
ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถนำมำหักใน
กำรคำนวณกำไรทำงภำษี
- ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่อนุญำตให้ถือเป็ นรำยจ่ำยในกำรคำนวณ
กำไรทำงภำษี
ผลกระทบทำงภำษีของรำยได้หรื อกำไรที่ไม่ตอ้ งนำมำคำนวณ
กำไรทำงภำษี
- รำยได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น
- กำไรของกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนที่ได้รับยกเว้น
- ค่ำใช้จ่ำยที่หกั เป็ นรำยจ่ำยได้เพิม่ ในทำงภำษี
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกในงวดก่อนแต่นำมำลด
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดปั จจุบนั
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
อื่นๆ
รวมรำยกำรกระทบยอด
รวมค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
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งบกำรเงินรวม
2564
2563
202,629
111,606
20%
20%
40,525
22,321

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563
239,402
116,995
20%
20%
47,880
23,399

1,398

5,507

1,398

5,480

(14,149)
(564)

(11,947)
(1,240)

(14,149)
(564)

(6,478)
(6,173)
(1,240)

5,957
(6)
(7,364)
33,161

(21,667)
5,423
(1,837)
(25,761)
(3,440)

(367)
(13,682)
34,198

(21,340)
(348)
(30,099)
(6,700)
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
31.3 กำรกระทบยอดระหว่ำงอัตรำภำษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตรำภำษีที่ใช้
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2564

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

จำนวนภำษี
(พันบำท)
202,629
40,525
(7,364)
33,161

2563
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(3.63)
16.37

จำนวนภำษี
(พันบำท)
111,606
22,321
(25,761)
(3,440)

อัตรำภำษี
(%)
20.00
(23.08)
(3.08)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

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

จำนวนภำษี
(พันบำท)
239,402
47,880
(13,682)
34,198

2563
อัตรำภำษี
(%)
20.00
(5.71)
14.29

จำนวนภำษี
(พันบำท)
116,995
23,399
(30,099)
(6,700)

อัตรำภำษี
(%)
20.00
(25.73)
(5.73)

32. ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ ำใช้จ่ำยแบ่ งตำมลัก ษณะส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
และงำนระหว่ำงทำ
ซื้ อสิ นค้ำสำเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและตัดจำหน่ำย

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2564

2563

2564

(31,216)
150,318
1,382,945
452,602
219,948

(107)
136,877
1,180,317
444,589
227,270

(16,936)
329,241
1,119,117
384,089
166,647

2563
(8,916)
494,972
786,268
375,062
164,415
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-67บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
33. กำไร ต่อหุ น้
ส ำหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ก ำไร(ขำดทุ น) ต่ อหุ ้ น ประกอบด้วย ก ำไรต่ อหุ ้ น
ขั้นพื้นฐำน และกำไรต่อหุ น้ ปรับลด ดังนี้
งบกำรเงินรวม

2564
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) ที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
กำไร (ขำดทุน) สำหรับงวด (พันบำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (พันหุ้น)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่กิจกำร
ต้องออกให้ตำมสิ ทธิ (พันหุ้น)
จำนวนหุ้นสำมัญที่สมมติวำ่ ออกใน
มูลค่ำยุติธรรม (พันหุ้น)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
รวมหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลด (พันหุ้น)
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้น
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำน (บำทต่อหุ้น)
กำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำทต่อหุ้น)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564
2563

2563

169,467
574,080

115,047
574,080

205,203
574,080

123,695
574,080

99,612

-

99,612

-

(76,078)

-

(76,078)

-

597,614

574,080

597,614

574,080

0.29
0.28

0.20
0.20

0.36
0.34

0.22
0.22

34. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
กลุ่มบริ ษทั ได้นำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำนดำเนิ นงำนเป็ นรู ปแบบหลักในกำรรำยงำน
ส่ วนงำนดำเนิ นงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริ หำรจัดกำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในที่ได้
รำยงำนต่อผูม้ ีอำนำจกำรตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในกำรกำหนดส่ วนงำน
สิ น ทรัพ ย์ รำยได้และผลกำรดำเนิ น งำนจำกส่ วนงำนเป็ นรำยกำรที่เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ ส่ วนงำน
หรื อที่สำมำรถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงำนได้อย่ำงสมเหตุสมผล
ข้อมูลตำมส่ วนงำน ใช้สำหรับกำรประเมินผลกำรดำเนิ นงำนและจัดสรรทรัพยำกรสำหรับผูบ้ ริ หำร
กลุ่มบริ ษทั ประเมินควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนตำมอัตรำกำไรขั้นต้น
ส่ วนงำนที่รำยงำน
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงำนธุ รกิจที่สำคัญดังนี้
ส่ วนงำนที่ 1 โรงงำน-สำขำสมุทรสำคร
ส่ วนงำนที่ 2 โรงงำน-สำขำชลบุรี
ส่ วนงำนที่ 3 โรงงำน-สำขำกรุ งเทพ
ส่ วนงำนที่ 4 โรงงำน-สำขำเทียนจิน (ประเทศจีน)
ส่ วนงำนที่ 5 โรงงำน-สำขำเจียงซู (ประเทศจีน)
ส่ วนงำนที่ 6 ส่ วนงำนธุ รกิจซื้ อมำ-ขำยไป
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พันบำท
ข้อมูลทำงกำรเงินรวม
กลุ่มโรงงำนผลิตประเทศไทย
สมุทรสำคร
2564

2563

1,214,338

กรุ งเทพฯ

ชลบุรี

2564

2563

1,164,912

177,717

59,894

80,506

10,331

19,618

1,284,563
173,451

กลุ่มโรงงำนผลิต

กลุ่มซื้ อมำขำยไป

ตัดรำยกำร

ประเทศจีน

ประเทศไทย

ระหว่ำงกัน

รวม

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

140,015

1,215,469

1,076,116

2,607,524

2,381,043

391,518

339,688

58,082

180,195

156,538

8,290

12,926

248,379

249,970

-

-

-

-

-

-

10,331

19,618

-

1,265,036

357,912

296,553

1,223,759

1,089,042

2,866,234

2,650,631

201,811

19,054

31,561

342,448

253,879

534,953

487,251

รวม

2564

2563

2564

2563

53,674

-

-

148,052

141,504

(396,431)

(391,474)

-

-

-

-

-

-

-

10,331

19,618

391,518

339,688

206,134

195,178

(396,431)

(391,474)

3,067,455

2,794,023

23,769

12,394

3,780

3,822

(3,845)

(3,984)

558,657

499,483

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
- ลูกค้ำภำยนอก
- ระหว่ำงส่ วนงำน

3,057,124

2,774,405

รำยได้จำกงำนโครงกำร
- ลูกค้ำภำยนอก
รวม
กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น ตำมส่ วนงำน

ลูกค้ำรำยใหญ่
รำยได้ของลูกค้ำรำยใหญ่ จำกส่ วนงำนธุ รกิจกลุ่มโรงงำนผลิตและซื้ อมำขำยไป (เฉพำะในประเทศไทย) ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินประมำณ 667.90 ล้ำน
บำทสำหรับปี 2564 (350.86 ล้ำนบำท สำหรับปี 2563) จำกรำยได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
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-69บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
35. สิ ทธิ และประโยชน์ตำมพระรำชบัญญัติกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
บริ ษทั ปัญจวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
บัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
1080(10)/2553 1745(2)/2555 1044(2)/2557 58-2010-0-00-1-0 58-2011-0-00-1-0
วันที่อนุมตั ิให้กำรส่ งเสริ ม
28 ธ.ค.2552
16 ม.ค.2555
15 ต.ค.2556
23 มี.ค.2558
17 มี.ค.2558
เพื่อผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกและชิ้นส่ วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติกหรื อเคลือบด้วยพลำสติก
สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ
กำไรสุ ทธิที่ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำร
ที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 8 ปี
ยกเว้น 7 ปี
นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น (มำตรำ 31 วรรค1)
2 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ
กำไรสุ ทธิที่ได้รับจำกกำรประกอบกิจกำร
ยกเว้น 5 ปี
ที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม นับจำกวันที่พน้
(ในอัตรำร้อยละ
กำหนดระยะเวลำตำมมำตรำ 31 วรรค 1
50 ของอัตรำปกติ)
(มำตรำ 35 วรรค1)
3. ระยะเวลำที่สำมำรถนำผลขำดทุนใน
ระยะเวลำที่ได้รับกำรส่ งเสริ มไปหักออก
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
จำกกำไรสุ ทธิที่เกิดขึ้นภำยหลังระยะเวลำที่
ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้
4. ได้รับยกเว้น / ลดหย่อนอำกรขำเข้ำ
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับยกเว้น
ได้รับลดหย่อน
สำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำร
ตำมมำตรำ 28 ตำมมำตรำ 28 ตำมมำตรำ 28
ตำมมำตรำ 28
ตำมมำตรำ 28
พิจำรณำอนุมตั ิ
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บริ ษทั พีเจ เมดิคอล จำกัด
บริ ษทั พลำสเทค แล็บ
สำขำ
สำขำ
จำกัด
กรุ งเทพฯ
สมุทรสำคร
1379(5)/2556
1882(5)/2555
1370/2559
26 ก.ย.2554
3 เม.ย.2555
5 เม.ย. 2560

ยกเว้น 8 ปี

ยกเว้น 8 ปี

ยกเว้น 8 ปี

-

-

-

5 ปี

5 ปี

5 ปี

ได้รับลดหย่อน
ตำมมำตรำ 28

ได้รับลดหย่อน
ตำมมำตรำ 28

ได้รับยกเว้น
ตำมมำตรำ 28

-70165
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
36. กำรดำเนินงำนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรำยได้จำกกำรขำยในประเทศ ซึ่ งแยกส่ วนที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนและ
ที่ไม่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั นี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
2564

2563

ธุ รกิจที่ได้รับ

ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ

ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 35)

รวม

ธุ รกิจที่ได้รับ

ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ

ส่งเสริ ม

ส่งเสริ มกำรลงทุน

ส่งเสริ ม

กำรลงทุน

(หมำยเหตุ 35)

กำรลงทุน

รวม

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย

411,007

2,646,118

3,057,125

303,193

2,471,212

2,774,405

รำยได้จำกงำนโครงกำร

-

10,331

10,331

-

19,618

19,618

รำยได้อื่น

-

19,339

19,339

325

25,482

25,807

รวมรำยได้

411,007

2,675,788

3,086,795

303,518

2,516,312

2,819,830

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2564

2563

ธุ รกิจที่ได้รับ

ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ

ส่งเสริ มกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 35)

รวม

ธุ รกิจที่ได้รับ

ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ

ส่งเสริ ม

ส่งเสริ มกำรลงทุน

ส่งเสริ ม

กำรลงทุน

(หมำยเหตุ 35)

กำรลงทุน

รวม

รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย

411,007

2,257,007

2,668,014

303,193

2,159,074

2,462,267

รำยได้จำกงำนโครงกำร

-

10,331

10,331

-

19,618

19,618

รำยได้เงินปันผล

-

-

-

-

32,392

32,392

รำยได้อื่น

-

26,397

26,397

325

30,904

31,229

รวมรำยได้

411,007

2,293,735

2,704,742

303,518

2,241,988

2,545,506

37. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
เครื่ องมื อทำงกำรเงิ นหมำยถึ งสัญญำใดๆที่ทำให้สินทรัพย์ทำงกำรเงิ นของกิ จกำรหนึ่ งและหนี้ สิน
ทำงกำรเงินหรื อตรำสำรทุนอีกกิจกำรหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลำเดียวกัน
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-71บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน ประกอบด้วย
พันบำท
งบกำรเงินรวม

มูลค่ำยุติธรรม
- สัญญำอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำ
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

รวม

597
-

110,486
707,264
12,339
20,879
20,394
83,180

110,486
707,264
12,339
20,879
597
20,394
83,180

3,601

559,259
466,647
5,836
596,697
110,294
-

559,259
466,647
5,836
596,697
110,294
3,601

พันบำท
งบกำรเงินรวม
มูลค่ำยุติธรรม
- สัญญำอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
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178
4,052
-

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

รวม

67,988
666,457
35,939
32,499
84,699

67,988
666,457
35,939
32,499
84,699

450,215
472,816
5,317
640,903
133,994
15

450,215
472,816
5,317
640,903
133,994
178
4,052
15

-72167
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
- สัญญำอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำ
เงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

รวม

597
-

39,849
628,683
12,339
34,910
20,879
16,427
80,257

39,849
628,683
12,339
34,910
20,879
597
16,427
80,257

3,601

463,254
530,728
3,987
588,253
53,512
-

463,254
530,728
3,987
588,253
53,512
3,601

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มูลค่ำยุติธรรม
- สัญญำอนุพนั ธ์
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

178
4,052
-

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

รวม

33,370
550,962
35,939
14,620
82,875

33,370
550,962
35,939
14,620
82,875

289,541
561,999
2,204
614,651
61,471
15

289,541
561,999
2,204
614,651
61,471
178
4,052
15
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-73บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
กำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยบริ ห ำรควำมเสี่ ย งทำงกำรเงิ น ที่ อำจเกิ ดขึ้ น ในสิ น ทรั พ ย์ท ำงกำรเงิ น และ
หนี้ สินทำงกำรเงิ นตำมปกติธุรกิ จ โดยใช้ระบบกำรจัดกำรและกำรควบคุ มภำยในองค์กรโดยทัว่ ไป ฝ่ ำย
บริ หำรได้มีกำรควบคุมกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่ำงต่อเนื่ องเพื่อให้
มัน่ ใจว่ำมีควำมสมดุลระหว่ำงควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ ยง
ควำมเสี่ ยงเกี่ ยวกับ เครื่ องมื อทำงกำรเงิ น (Financial Instruments) ที่มี ส ำระส ำคัญ และนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
สัญญำอนุพนั ธ์
รำยกำรสัญญำอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 มีดงั ต่อไปนี้
พันบำท
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ - เพื่อค้ำ
597
597
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
- เพื่อค้ำ
(1,472)
(1,472)
- เพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกกระแสเงินสด
(2,129)
(2,129)
รวมหนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
(3,601)
(3,601)
สัญญำอนุ พนั ธ์มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง ไม่ใช่ เพื่อกำรลงทุนเพื่อหวังผลกำไร
อย่ำงไรก็ ตำม หำกสั ญ ญำอนุ พ นั ธ์ ใดไม่ เข้ำเงื่ อนไขกำรป้ องกัน ควำมเสี่ ย ง สั ญ ญำอนุ พ นั ธ์ น้ ัน จะถู ก จัด
ประเภทเป็ น “เพื่อค้ำ” ในกำรบันทึกบัญชี และวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรหรื อขำดทุน และสัญญำ
อนุพนั ธ์น้ นั จะแสดงรำยกำรไว้เป็ นสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินหมุนเวียน เนื่ องจำกจะครบกำหนดภำยใน 12 เดือน
หลังรอบระยะเวลำบัญชี
รำยละเอียดของตรำสำรอนุ พนั ธ์เพื่อบริ หำรควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั มีผลบังคับ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
จำนวนเงิน
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบำท

1,010,167 เหรี ยญสหรัฐฯ
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อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ
32.36-33.46 บำทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

ครบกำหนดสัญญำ
มีนำคม-พฤษภำคม 2565
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
จำนวนเงิน
สัญญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
เหรี ยญสหรัฐฯต่อบำท

396,700 เหรี ยญสหรัฐฯ

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำ
29.93-31.04 บำทต่อเหรี ยญสหรัฐฯ

ครบกำหนดสัญญำ
พฤษภำคม-มิถุนำยน 2564

สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 เฉพำะบริ ษ ทั มี สั ญ ญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ ยกับ สถำบัน
กำรเงินเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของภำระหนี้สินทำงกำรเงินระยะยำว สกุลเงินบำท จำนวน
3 สัญ ญำ และ 2 สัญ ญำ เป็ นจำนวนเงิ นรวม 400 ล้ำนบำท และ 290 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ โดยคู่ สั ญ ญำมี
ข้อตกลงจะจ่ำยชำระดอกเบี้ยและเงินต้นระหว่ำงกันตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำ
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำนสิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ กำรค้ำ ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีนโยบำยในกำรให้สินเชื่อที่ระมัดระวังโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ที่ดี โดยจำนวนที่อำจ
ต้องสู ญเสี ยสู งสุ ดจำกกำรให้สินเชื่ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเท่ำกับมู ลค่ำตำมบัญชี ของลู กหนี้ ในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ ย เนื่ องจำกมี เงิ นกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงิน ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อผลกำรดำเนิ นงำนและกระแสเงิ นสดของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย ควำมเสี่ ยงของบริ ษ ทั และ
บริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยโดยส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับเงินกูย้ ืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์ในประเทศเนื่ องจำก
หนี้สินทำงกำรเงินดังกล่ำวส่ วนใหญ่จดั อยูใ่ นประเภทระยะสั้นและมีอตั รำดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด
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-75บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำม
ประเภทอัตรำดอกเบี้ยได้ดงั นี้
อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำ
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 170

รวม

15,898
-

12,339
-

94,588
707,264
20,879
597
20,394
83,180

110,486
707,264
12,339
20,879
597
20,394
83,180

559,259
-

596,697
110,294
3,601

466,647
5,836
-

559,259
466,647
5,836
596,697
110,294
3,601

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

พันบำท
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

27,485
-

-

40,503
666,457
35,939
32,499
84,699

67,988
666,457
35,939
32,499
84,699

450,215
-

640,903
133,994
4,052
-

472,816
5,317
178
15

450,215
472,816
5,317
640,903
133,994
178
4,052
15
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตำมสัญญำ
เงินให้กยู ้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น

รวม

15,888
-

12,339
34,910
-

23,961
628,683
20,879
597
16,427
80,257

39,849
628,683
12,339
34,910
20,879
597
16,427
80,257

463,254
-

588,253
53,512
3,601

530,728
3,987
-

463,254
530,728
3,987
588,253
53,512
3,601

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำด
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
รำยได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชำระงำนโครงกำร
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
หนี้สินทำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

6,897
289,541
-

พันบำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563
อัตรำดอกเบี้ย
ไม่มี
คงที่
อัตรำดอกเบี้ย

รวม

-

26,473
550,962
35,939
14,620
82,875

33,370
550,962
35,939
14,620
82,875

614,651
61,471
4,052
-

561,999
2,204
178
15

289,541
561,999
2,204
614,651
61,471
178
4,052
15
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-77บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity risk)
ควำมเสี่ ย งด้ำนสภำพคล่ องอำจเกิ ดจำกกำรที่ บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่ ส ำมำรถขำยสิ นทรั พ ย์ท ำง
กำรเงินได้ทนั เวลำด้วยรำคำที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอำจมีควำมเสี่ ยงด้ำนสภำพ
คล่องดังปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหำกบริ ษทั ไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินชำระ
ค่ำสิ นค้ำจำกลูกหนี้กำรค้ำของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทนั กันกับกำรจ่ำยชำระหนี้ทำงกำรค้ำ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝำกธนำคำรและลู กหนี้
กำรค้ำซึ่ งมีสภำพคล่องและเปลี่ยนเป็ นเงินได้เร็ วแสดงในมูลค่ำยุติธรรม
ควำมเสี่ ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลื อของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงินที่สำคัญที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
(หน่วย : หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
งบกำรเงินรวม
สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สินทำงกำรเงิน

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน

หนี้สินทำงกำรเงิน

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

238,948

251,563

370,037

254,365

238,948

251,563

370,037

254,365

ยูโร

-

-

38,780

37,556

-

-

38,780

37,556

เยน

-

-

99,446

1,486,747

-

-

99,446

1,486,747

392,962

693,324

392,962

693,324

เหรี ยญสหรัฐฯ

หยวน

27

27

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐฯ
ยูโร
เยน
หยวน
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27

27

บำท
อัตรำแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
33.4199
30.2068
37.8948
37.2578
0.2906
0.2945
5.2507
4.6927
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึงจำนวนเงินที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ำยตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทำงกำรเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกันมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกรำคำตลำดที่กำหนดหรื อกระแสเงินสดคิดลด
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมจำแนกตำม
วิธีกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดับข้อมูลสำมำรถแสดงได้ดงั นี้
• ข้อมูลระดับที่ 1 : รำคำเสนอซื้ อขำย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกัน
• ข้อมูลระดับที่ 2 : ข้อมู ลอื่ นนอกเหนื อจำกรำคำเสนอซื้ อขำยซึ่ งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้งที่
สำมำรถสังเกตได้โดยตรง (ได้แก่ ข้อมู ลรำคำตลำด) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่คำนวณมำ
จำกรำคำตลำด) สำหรับสิ นทรัพย์น้ นั หรื อหนี้สินนั้น
• ข้อมูลระดับที่ 3 : ข้อมูลสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินซึ่ งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้
จำกตลำด (ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้)
38. กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุนที่สำคัญของบริ ษทั คือ กำรจัดให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ ซึ่ งควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุ รกิจอย่ำงต่อเนื่อง
39. กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
กำรเปลี่ ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดจำกกิ จกรรมจัดหำเงินสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ
2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ยอดตำมบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิ่ม (ลด)

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ธันวำคม 2563

ยอดตำมบัญชี

กำรแปลงค่ำ

ณ วันที่ 31

อัตรำแลกเปลี่ยน

ธันวำคม 2564

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

450,215

109,044

-

-

559,259

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

640,904

(44,207)

-

-

596,697

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ

133,994

(40,573)

10,038

6,835

110,294

1,225,113

24,264

10,038

6,835

1,266,250

รวม
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-79บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบกำรเงินรวม (พันบำท)
ยอดตำมบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิม่ (ลด)

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิม่ ขึ้น

ธันวำคม 2562

ยอดตำมบัญชี

กำรแปลงค่ำ

ณ วันที่ 31

อัตรำแลกเปลี่ยน

ธันวำคม 2563

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

864,677

(414,462)

-

-

450,215

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

541,530

99,374

-

-

640,904

7,533

17,684

108,658

119

133,994

1,413,740

(297,404)

108,658

119

1,225,113

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
ยอดตำมบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิ่ม (ลด)

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ธันวำคม 2563

ยอดตำมบัญชี

กำรแปลงค่ำ

ณ วันที่ 31

อัตรำแลกเปลี่ยน

ธันวำคม 2564

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

289,541

173,713

-

-

463,254

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

614,651

(26,398)

-

-

588,253

61,471

(17,997)

10,038

-

53,512

965,663

129,318

10,038

-

1,105,019

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พันบำท)
ยอดตำมบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิ่ม (ลด)

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ธันวำคม 2562

ยอดตำมบัญชี

กำรแปลงค่ำ

ณ วันที่ 31

อัตรำแลกเปลี่ยน

ธันวำคม 2563

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

741,342

(451,801)

-

-

289,541

เงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

512,032

102,619

-

-

614,651

7,533

40,782

13,156

-

61,471

1,260,907

(308,400)

13,156

-

965,663

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำ
รวม
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
40. ภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหน้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น ดังนี้
40.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ธนำคำรในประเทศสองแห่งออกหนังสื อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ำใน
โรงงำนเป็ นจำนวน 15.53 ล้ำนบำท
40.2 บริ ษ ทั ได้ให้ธ นำคำรผูใ้ ห้ สิ นเชื่ อหลัก กับ บริ ษ ทั ออกหนังสื อค้ ำประกัน สั ญ ญำซื้ อขำยของ
บริ ษทั กับบริ ษทั คู่สัญญำเป็ นจำนวนเงิน 48.77 ล้ำนบำท
40.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มำซึ่ งสิ นค้ำและทรัพย์สินจำนวนเงิน
61.92 ล้ำนบำท
41. เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในรอบระยะเวลำรำยงำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 บริ ษทั มีเหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในระยะเวลำรำยงำนดังนี้
41.1 ตำมรำยงำนกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ครั้ งที่ 1/2565 เมื่ อ วัน ที่ 13 มกรำคม 2565 ที่
ประชุ มมีมติอนุ มตั ิ เข้ำซื้ อหุ ้นสำมัญของบริ ษทั มำสเตอร์ ลอนดรี้ จำกัด ในอัตรำร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน เป็ นจำนวน 59,998 หุ ้น คิดเป็ นมูลค่ำซื้ อรวมทั้งสิ้ น 62,997,900 บำท จำกผู ้
ถือหุ น้ เดิม โดยกำรเข้ำทำรำยกำรครั้งนี้มีผลให้บริ ษทั ได้มำซึ่ งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่
41.2 เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2565 บริ ษทั ได้เข้ำท ำสั ญญำจ้ำงเหมำงำนก่ อสร้ ำงอำคำรสำนัก งำนกับ
บริ ษทั ในประเทศแห่งหนึ่ง มูลค่ำตำมสัญญำจำนวนเงิน 33.17 ล้ำนบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
41.3 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2565 มีมติอนุ มตั ิให้
นำเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เพื่อพิจำรณำอนุ มตั ิจ่ำยปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรำ
หุ ้นละ 0.08 บำท รวมเป็ นเงินจำนวนทั้งสิ้ นไม่เกิน 45,926,395.60 บำท โดยกำหนดจ่ำยเงินปั น
ผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในวันที่ 4 พฤษภำคม 2565 ทั้งนี้ สิ ทธิ ในกำรได้รับเงินปั นผลดังกล่ำวยังมีควำม
ไม่แน่นอนจนกว่ำจะได้รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ น้ ประจำปี 2565
42. กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซึ่ งปั จจุบนั มีกำรแพร่
ระบำดอย่ำงต่อเนื่ อง ทำให้เศรษฐกิ จยังมีกำรชะลอตัวและมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสำหกรรมโดยรวม
สถำนกำรณ์ ดังกล่ ำวอำจส่ งผลกระทบต่ อผลกำรดำเนิ นธุ รกิ จ อย่ำงไรก็ ตำม ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษ ทั และ
บริ ษ ทั ย่อยได้ติดตำมควำมคื บ หน้ำของสถำนกำรณ์ ดังกล่ ำว และท ำกำรประเมิ นผลกระทบทำงกำรเงิ น
เกี่ยวกับมูลค่ำของสิ นทรัพย์ ประมำณกำรหนี้สินและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
43. กำรอนุมตั ิงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับกำรอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2565
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ส่วนที่ 4 กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
เอกสารแนบ 1 : ประวัติกรรมการ ผู้บริ หาร ผูท้ ีไ่ ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริ ษทั
• ประวัติกรรมการ
1. ดร.ดำริ สุโขธนัง
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
72 ปี
- ปริญญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาโท Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ 14 สานักงานข้าราชการพลเรือน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ ที่ 20/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 70/2006
- ปี 2560–ปั จจุบนั
- ปี 2557–ปั จจุบนั
- ปี 2556–ปั จจุบนั
- ปี 2552–ปั จจุบนั
- ปี 2554–2557

ประธานกรรมการบริษทั
: บริษทั มหาชัยฟู้ด จากัด
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษทั
: บริษทั ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ดาย จากัด
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
: บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม

- ปี 2551-2552
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
จานวน 1 บริษทั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
1) ดารงตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
: บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
จานวน 2 บริษทั
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1) ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษทั
: บริษทั ไทย ออโต ทูลส์ แอนด์ดาย จากัด
2) ดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการบริษทั
: บริษทั มหาชัยฟู้ด จากัด
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- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
15 กรกฎาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
10 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564

กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)

- ไม่ม ี -

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี - ไม่ม ี -

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564

6/6 ครัง้
1/1 ครัง้
1/1 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการอิสระ

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

กรรมการ /รองประธานกรรมการ
82 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสว่างวิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011

- ปี 2554 – ปั จจุบนั
- ปี 2553 – ปั จจุบนั
- ปี 2546 – ปั จจุบนั
- ปี 2530 – 2554
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

รองประธานกรรมการ : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ: บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม มิลล์แพค จากัด)
กรรมการ: บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด

- ไม่ม ี จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม มิลล์แพค จากัด)
2) บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
10 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 หุน้ สามัญจานวน 36,800,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.41
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

ขายหุน้ /โอนหุน้ สามัญจานวน 32,441,747 หุน้
หุน้ สามัญจานวน 67,200,525 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 11.71
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ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

-

เป็ นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ
เป็ นบิดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
เป็ นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ
เป็ นบิดาดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี -

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564

6/6 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั

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

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
78 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- ปี 2560–ปั จจุบนั
- ปี 2557–ปั จจุบนั
-

ปี 2554–ปั จจุบนั
ปี 2554–ปั จจุบนั
ปี 2554–ปั จจุบนั
ปี 2533–ปั จจุบนั
ปี 2556–2560

- ปี 2557–2558
- ปี 2554–2556
- ปี 2554- 2556

กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั พีเจดับเบิล้ ยู ออโตอีวี จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด)
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม บริษทั มิลล์แพค จากัด)
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 5 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั พีเจดับเบิล้ ยู ออโตอีวี จากัด
(ชื่อเดิม : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด)
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม บริษทั มิลล์แพค จากัด)
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- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
10 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 หุน้ สามัญจานวน 67,200,525 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 11.71
ขาย/โอนหุน้ สามัญจานวน 5,525,041 หุน้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
หุน้ สามัญจานวน 36,800,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.41
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นภรรยานายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นมารดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดาดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564

คณะกรรมการบริษทั

6/6 ครัง้

4. นำยวิ วรรธน์ เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
56 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร แนวโน้วทิศทางการทา M&A ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งพิจารณาและกลยุทธ์การทา M&A
ให้ประสบความสาเร็จ
สถาบันพลาสติก
- Packaging Trend for New Normal จับตามองเทรนด์บรรจุภณ
ั ฑ์หลัง COVID-19
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- การปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่น 2 ปี 2562
วิทยาลัยปกป้ องราชอาณาจักร
- วปอ. รุน่ 62
สถาบัน RISE (Regional Corporate Innovation Accelerator)
- Corporate Innovation Summit 2019
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- TMA Discovery Day 2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- IOD Director Briefing รุน่ 1/2018
- หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุน่ 33/2017
- หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 32/2003
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สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" Brain รุน่ ที่ 2
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 24/2017

ประวัติกำรทำงำน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
- ปี 2563–ปั จจุบนั
กรรมการ : บริษทั ต้นกล้าฟ้ าใส ฟู้ดแคร์ เซ็นเตอร์ จากัด
- ปี 2561–ปั จจุบนั
กรรมการ : บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ปี 2558–ปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปั จจุบนั
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบิล้ ยู ออโต้อวี ี จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด)
- ปี 2554– ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2553– ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม บริษทั มิลล์แพค จากัด จากัด)
- ปี 2553– ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
- ปี 2551– ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั ปั ญจวัฒนามาร์เก็ตติง้ จากัด)
- ปี 2548– ปั จจุบนั กรรมการ : บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
- ปี 2557-2558
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2554–2557
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2556
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
- ปี 2547–2554
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2530–2554
กรรมการ : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 8 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั ต้นกล้าฟ้ าใส ฟู้ดแคร์ จากัด
2. บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
3. บริษทั พีเจดับบิล้ ยู ออโต้อวี ี จากัด(ชื่อเดิม บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
4. บริษทั ปั ญจวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก จากัด
5. บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม บริษทั มิลล์แพค จากัด จากัด)
6. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
7. บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั ปั ญจวัฒนามาร์เก็ตติง้ จากัด)
8. บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่ อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั
- ไม่ม-ี
30 พฤศจิกายน 2530
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
34 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
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หุน้ สามัญจานวน 55,868,660 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 9.73
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
หุน้ สามัญจานวน 6,050,000 คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี -

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564

6/6 ครัง้
1/1 ครัง้
2/2 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

5. นำยสำธิ ต เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

กรรมการ /กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
54 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร แนวโน้วทิศทางการทา M&A ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งพิจารณาและกลยุทธ์การทา M&A
ให้ประสบความสาเร็จ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสาหรับนักบริหาร ระดับสูง (วบส.) รุน่ ที่ 5 - คณะรัฐประศาสนศาสตร์
สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หลักสูตรผูน้ าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital CEO) รุ่นที่ 1
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 29/2017
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน่ ที่ 11/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 121/2011
- หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture
- หลักสูตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view
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ประวัติกำรทำงำน

ปี 2557–ปั จจุบนั

- ปี 2557–ปั จจุบนั
- ปี 2538–ปั จจุบนั
- ปี 2554–2557

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการตลาด
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั พีเจดับเบิล้ ยู ออโต้อวี ี จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด)
กรรมการ : บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม บริษทั มิลล์แพค จากัด จากัด)
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ผูจ้ ดั การทั ่วไป : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด

- ปี 2557–2558
- ปี 2546–2554
- ปี 2536-2546
- ปี 2534-2536
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั พีเจดับเบิล้ ยู ออโต้อวี ี จากัด (ชื่อเดิม บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด)
2. บริษทั พีเจ เมดิคอล จากัด (ชื่อเดิม บริษทั มิลล์แพค จากัด จากัด)
- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
9 ตุลาคม 2535
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
29 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 หุน้ สามัญจานวน 32,661,428 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 5.69
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

6/6 ครัง้
2/2 ครัง้

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

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
48 ปี
- ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
- หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผูบ้ ริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยคุ ดิจทิ ลั รุน่ ที่ 2 (EDIT รุน่ 2)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 150/2011
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุน่ ที่ 2/2011
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุน่ ที่ 13/2011
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุน่ 13/2014
สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรขัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11/2013
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุน่ ที่ 5

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2561-ปั จจุบนั
- ปี 2561-ปั จจุบนั
- ปี 2560 -ปั จจุบนั
-

ปี 2556-ปั จจุบนั
ปี 2554-ปั จจุบนั
ปี 2554-ปั จจุบนั
ปี 2553-ปั จจุบนั
ปี 2554-ม.ค.2565
ปี 2556-2560

- ปี 2554-2556

- ปี 2551-2554

- ปี 2547-2551

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

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 6 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

บริษทั ปั ญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
บริษทั แสงสัตต จากัด
บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
บริษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด

- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
10 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 หุน้ สามัญจานวน 54,930,387 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 9.57
ซือ้ /รับโอนหุน้ สามัญ จานวน 5,241,747 หุน้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

-

เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
เป็ นน้องชายนายสาธิต เหมมณฑารพ

ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี -

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564

6/6 ครัง้
2/2 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

7. นำงสำวจรัญญำ แสงสุขดี
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

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

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

หลักสูตรสาขาวิชาสันติศกึ ษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ร่วมกับ ส่วน
งานหลักสูตรระยะสัน้ หลักสูตรสาขาวิชาสันติศกึ ษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัย
พุทธศาสตร์นานาชาติ มจร มูลนิธพิ ระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ และมูลนิธโิ พลวพลือ (ทางสว่าง)
- หลักสูตร โค้ชสติ รุน่ ที่ 1
ห้างหุน้ ส่วนสามัญเคอเรจทูโค้ท
- หลักสูตร Facilitation From Your Heat
สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 23
บริษทั ยูนิค เซมินา แอนด์ เทรนนิ่ง จากัด
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- หลักสูตร Group Company PDPA Compliance + Data Processing Agreement

คณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรกฎหมายการเงินและธนาคาร รุน่ ที่ 8
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุน่ ที่ 33/2017
- หลักสูตร Board Matters & Trends รุ่นที่ 3/2017
- หลักสูตร Audit Committee Forum รุน่ ที่ 1/2016
- หลักสูตร Family Business Governance for Sustainability รุน่ ที่ 2/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015
- หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุน่ ที่ 16/2015
- หลักสูตร Monitor the system of Internal Control and Risk รุน่ ที่ 7/2009
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
- หลักสูตร Monitor the Internal Audit Function รุน่ ที่ 6/2009
- หลักสูตร Monitor Fraud Risk Management รุน่ ที่ 1/2009
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 96/2007
- หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 27/2009
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 62/2007
อื่นๆ
- ทักษะทีจ่ าเป็ นของผูบ้ ริหารในอนาคต SIY Practicum ลิขสิทธิ ์ของ Google (Mindfulness-Based
Emotional Intelligence)
- ทักษะทีจ่ าเป็ นของผูบ้ ริหารในอนาคต FA (Facilitation Skills for Coaches)
- ทักษะทีจ่ าเป็ นของผูบ้ ริหารในอนาคต Group & Team Coaching
- Herat Skills to The Hero's Jurney
- ผูไ้ กล่เกลีย่ ข้อพิพาท ตาม พ.ร.บ. ผูไ้ กล่เกลีย่ พ.ศ. 2562 รุน่ 2
- วิทยากรต้นแบบสันติภาพ รุ่น 6
ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2554–ปั จจุบนั
-

ปี 2554–ปั จจุบนั
ปี 2540–ปั จจุบนั
ปี 2539–ปั จจุบนั
ปี 2550–2554
ปี 2549–2554

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

กรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั แฮปปี้ เมมโมรี่ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ : บริษทั กรุ๊ปลิส จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
: บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
- ไม่ม ี –
จานวน 3 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั แฮปปี้ เมมโมรี่ จากัด
2. บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
3. บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
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กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่ อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั
- ไม่ม ี 28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
10 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2564
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564 - ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำร
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564

- ไม่ม ี -ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการอิสระ

6/6
4/4
2/2
1/1

ครัง้
ครัง้
ครัง้
ครัง้

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

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

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

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

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2554–ปั จจุบนั

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

- ปี 2553–ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
: บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน))
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- ปี 2551–ปั จจุบนั
- ปี 2552–2562
- ปี 2550 – 2553

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ :
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปี 2547 – 2549

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปี 2549–2562

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

จานวน 3 บริษทั ได้แก่
- บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
- บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)
กิ จกำรที่ไม่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี - ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
10 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 156,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.03
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
- ไม่ม ี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่ม ี ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
6/6 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
4/4 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2/2 ครัง้
คณะกรรมการอิสระ
1/1 ครัง้

9. นำยณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

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

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุน่ ที่ 3/2016
- รายงานผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 70/2006
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุน่ ที่ 2/2559
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ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2557-ปั จจุบนั

- ปี 2547–ปั จจุบนั
- ปี 2554–2557
- ปี 2556–2562
- ปี 2548–2552
- ปี 2545–2548

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั นู นา จากัด
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สานักคณะกรรมการ
: บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด(มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายวาณิชธนกิจ : ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)

- ปี 2544–2545
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 1 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั นู นา จากัด
- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
10 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
-ไม่ม ี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่ม ี ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
6/6 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
4/4 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2/2 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1/1 ครัง้
คณะกรรมการอิสระ
1/1 ครัง้
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• ประวัติผบ้ ู ริ หาร และ เลขานุการบริ ษทั
1. นำงพริม ชัยวัฒน์
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

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

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร แนวโน้วทิศทางการทา M&A ประเด็นสาคัญทีต่ อ้ งพิจารณาและกลยุทธ์การทา M&A
ให้ประสบความสาเร็จ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 36/2017
- หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 37/2011
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที่ 6/2011
- หลักสูตร Effective Minute Taking รุน่ ที่ 19/2011
- หลักสูตร Company Secretary Program รุน่ ที่ 37/2010
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที่ 9/2009
บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จากัด
- มาตรฐานรายงานการเงิน TFRS 15
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- กิจกรรม Coaching เชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
- Smart Factory for Industry 4.0
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั จดทะเบียน รุน่ ที่ 11/2014
- หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั รุน่ ที่ 29/2014
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- CIA Review Part lll
- ความท้าทายของผูต้ รวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Block chain
- เล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษทั จดทะเบียน รุน่ ที่ 1/62
- Data Analytics for Internal Auditor รุน่ ที่ 2/62
- หลักสูตร Data Analytics for Internal Auditor รุน่ ที่ 2/62
- หลักสูตรเรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษทั จดทะเบียน รุ่นที่ 1/62
- หลักสูตรความท้าทายของผูต้ รวจสอบกับเทคโนโลยี AI และ Blockchain
- หลักสูตรมาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 15
- หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 104)
- หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 105)
- หลักสูตรความรูพ้ น้ื ฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- หลักสูตร TFRS 2561 รุน่ ที่ 2/61 (หลักสูตรย่อย 702)
- หลักสูตรกรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที่ 3)
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- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที่ 4)
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร การป้ องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร Beyond Treasury Management
อื่นๆ
- Big Data & Cloud Computing 2020 Theme : The Big Data & Cloud Game Changer Practical Experiences
- Training Scheduling
- Alpha Coaching Program
- กิจกรรม Coaching เชื่อมโยงเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- การใช้งาน Excel 2010 ระดับกลาง
- Smart Factory for Industry 4.0
- CFO Innovation Forum (CFO Innovation)
- หลักสูตร การจัดทางบการเงินรวม และการจัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
(กรณีศกึ ษาการจัดทางบการเงินของบริษทั จดทะเบียน ปี 2558
- หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทม่ี กี ารซือ้ ขายควบรวมกิจการ ศูนย์สง่ เสริมพัฒนาความรูต้ ลาด
ทุน
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการออกหุน้ กู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Management Communication Sasin Business English
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability โดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Draft Transfer Pricing Law PWC
- ปี 2557 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุ การบริษทั
ประวัติกำรทำงำน
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุ การบริษทั
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2554
ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2549 – 2550
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2546 – 2549
หัวหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงิน
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2544 – 2545
Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate
- ปี 2540 – 2544
Senior Auditor Ernst & Young Office Limited
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริ หำร
- ไม่ม ี ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
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กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564

หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน
ร้อยละ 0.06
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ - ไม่ม ี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)

2. นำยเสกสรรค์ สิ นบันลือกุล
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
48 ปี
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
บริษทั อินเตอร์ฟินส์แอดไวเซอรี่ จากัด
- Business Continuity Plan
บริษทั อัพเพอร์ แฮนด์ส โซลูช ั ่นส์ จากัด
- Alpha Coaching Program
อื่นๆ
- Big Data & Cloud Computing 2020 Theme : The Big Data & Cloud Game Changer Practical Experiences
- Training Scheduling
- Alpha Coaching Program

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2559 – ปั จจุบนั
- ปี 2554 – 2559
- ปี 2539 – 2554

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่ม ี ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ร้อยละ 0.06
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ - ไม่ม ี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)
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3.นำงสำวเพ็ญจันทร์ โตบำรมีกลุ
ตำแหน่ งในบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหาร ( Chief Administrative Officer )
56 ปี
อำยุ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยสยาม
กำรศึกษำ
- Chief People officer Program CPO#15
กำรอบรม
- Strategic Thinking
- Strategic Product Innovation
- The Program on Production Management at Yokohama, Japan
- Decision Making
- Risk Management COSO
- The 4 Disciplines of Execution
- VA/VE Analysis
- Toyota Production System
- Lean Manufacturing
- The Program of Logistics Management at Osaka , Japan
- The 7 Habits of Highly Effective People
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทาแผนธุรกิจ MDICP
กาหนดแผนกลยุทธ์ดา้ นงานจัดซือ้ จัดหา งานทรัพยากรมนุษย์ และแผนการดาเนินการทางธุรกิจ
เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร และรับผิดชอบการบริหารการดาเนินงานของบริษทั ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ปี 2564 – ปั จจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหาร
ประวัติกำรทำงำน
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ปี 2560- 2564
ผูอ้ านวยฝ่ ายจัดซือ้ จัดจัดหา และ ผูอ้ านวยการฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ปี 2559-2560
ประธานเจ้าหน้าทีสายงานปฏิบตั กิ าร
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ปี 2554 – 2559
ผูอ้ านวยการฝ่ ายผลิต สาขา ชลบุรี
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ปี 2551-2553
ผูอ้ านวยการฝ่ ายห่วงโซ่อุปทาน สาขา สมุทรสาคร
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
ปี 2546-2551
ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนและควบคุมการผลิต สาขา สมุทรสาคร
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
- ไม่ม ี ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
ร้อยละ 0.06
บทบำทหน้ ำที่
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- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ - ไม่ม ี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)

4.นำงสำวนิ ชำลักษณ์ เหมือนเผือก
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการปฏิบตั กิ าร
47 ปี
ปริญญาตรี สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Trainer Course APQP
- Certificate ISO/TS16949:2002 ICAT Audit
- Certificate Sany Six Sigma Black Helt
- Certificate IATF16949:2016 Requirement/Rick Assessment/Internal Audit
- Certificate Lead QMS Auditors for IATF16949:216/ISO9001:2015
- Including Customer Specific Requirements and Core Tools
- MIS

ประวัติกำรทำงำน

- ส.ค. 2564 – ปั จจุบนั
- ปี 2562 - ก.ค. 2564
- ปี 2559 - 2561
- ปี 2557 - 2558

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการปฏิบตั กิ าร
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการสายงานห่วงโซ่อุปทาน
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผูอ้ านวยการสายงานประกันคุณภาพ
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
: บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2564
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภำวะ - ไม่ม ี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564)

-

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี -
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน /
เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการปฏิบตั กิ าร

2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ

3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

4. นางมาลี เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

10. นางพริม ชัยวัฒน์

11. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

12. นางสาวเพ็ญจันทร์ โตบารมีกุล

13. นางสาวนิชาลักษณ์ เหมือนเผือก

-

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ตาแหน่ง

บริษทั พีเจ
เมดิคอล
จากัด
PJ Medical

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ชื่อ – นามสกุล

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

-

กรรมการ

-

บริษทั เอลิ
แก็นซ์ แพคเกจ
จิง้ จากัด :
EPC

เอกสารแนบ 2 : กรรมการและผูบ้ ริหารที่มีอานาจควบคุมบริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั ปั ญจ
วัฒนา (เทียน
จิน) พลาสติก
จากัด : PJT

บริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั พีเจ
ดับเลิล้ ยู ออโต้
อีว ั จากัด :
PJWA

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

กรรมการ

-

-

บริษทั ปั ญจวัฒนา
(เจียงซู) พลาสติก
จากัด : PJJ

เอกสารแนบ 3 : ประวัติหวั หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
1. นางสาวสุพตั ตรา นิ จจะยะ
ตาแหน่ งในบริษทั
อายุ
การศึกษา
การอบรม
บทบาทหน้ าที่

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

-

ประวัติการทางาน

สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักการบริหารกิจการที่ดี
อื่นๆ
การควบคุมภายในด้วยการประเมินตนเอง (CSA)
ความท้าทายของผูต้ รวจสอบภายในต่อการสร้างมูลค่าเพิม่ ในภาวะเศรษฐกิจปั จจุบนั
- การปรับระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 เข้าสูเ่ วอร์ช ั ่น 2008 และการจัดทาเอกสาร QM,QP และ
บริหารองค์กร
การบริหารหน้างานด้วย 3 G และ 5 Why
การป้ องกันการทุจริจในองค์กร
หลักสูตร“ Enterprise Risk Management for Improvement and Better Performance ”
-

ปี 2565 – ปั จจุบนั
ปี 2558 – 2564
ปี 2557 – 2558
ปี 2556 – 2557
ปี 2554 – 2556

ผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบภายใน : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน : บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ Qsys Auditor : บริษทั มาลีนโกลด์ โปรดักส์
เจ้าหน้าทีว่ ศิ วกรรม : บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ รน์ จากัด

การดารงตาแหน่ งกรรมการ / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จการที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
การดารงตาแหน่ งในบริษทั อื่นที่อาจทาให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ส่วนได้เสียทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในกิ จการใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญา

-

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี -
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การถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่างปี 2564
การถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภาวะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
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- ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่ม ี -

เอกสารแนบ 4 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ในปี 2564 บริษทั ได้ประเมินราคาทรัพย์สนิ ซึง่ ประเมินโดย บริษทั บริษทั เบรนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติง้ จากัด ซึง่ ราคา
ประเมินมีมลู ค่าต่างจากราคาตามบัญชี บริษทั ไม่ได้นาส่วนต่างมูลค่าประเมินของทรัพย์สนิ มารับรูใ้ นงบแสดงฐานะทางการเงิน
อย่างไรก็ตาม ทุกๆ 3 ปี บริษทั จะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐาน
การบัญชี และบริษทั มีนโยบายการบัญชีแสดงรายการสินทรัพย์ในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม
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เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวทางปฏิ บตั ิ การกากับดูแลกิ จการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณ
ธุรกิ จ ฉบับเต็ม

นโยบายกากับดูแลกิจการ
CORPORATE GOVERNACE POLICY
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บทนา
บริษัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัท ย่ อ ย (“บริษัท ”) ได้ต ระหนักและให้
ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึง่ จะทาให้เกิดความ
เชื่อมันกั
่ บทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญ เติบโตอย่างยังยื
่ น ภายใต้การดาเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยมี
หลักการและแนวทางปฏิบตั ิทส่ี อดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และข้อแนะนาของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อยกระดับการดาเนินการทีม่ อี ยู่แล้ว ให้มี
ความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน และได้มกี ารสื่อสารให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษัทได้รบั
ทราบและถือปฏิบตั ิอย่างต่ อเนื่อง อันเป็ นการเสริม สร้างให้เกิดวัฒ นธรรมการกากับ ดูแลกิจการอย่างแท้จริง
โดยแบ่งออกเป็ น 5 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้ (The Rights of Shareholders)
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หมวดที่ 3 การคานึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors)
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หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าทีแ่ ทน
ตนและมีสทิ ธิในการตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั บริษทั จึงควรส่งเสริมให้ผถู้ อื
หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
บริษัทตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขนั ้ พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนใน
หลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษทั ได้แก่ การซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาไรของบริษทั การได้รบั
ข่าวสาร ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่ อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปั น ผล การ
ก าหนดหรือ แก้ไขข้อ บัง คับ และหนัง สือ บริค ณห์สนธิ การลดทุ น หรือ เพิ่ม ทุ น และการอนุ ม ัติร ายการพิเศษ
ตลอดจนการซัก ถามหรือแสดงความเห็น ในเรื่องต่ างๆ ที่ค ณะกรรมการได้รายงานให้ท ราบ หรือได้ข้อความ
เห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
1. การจัดการประชุมผูถ้ อื หุ้น
1.1. บริษัทดูแลและสนับสนุ นให้ผู้ถือหุ้น ทุกรายไม่ว่าจะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2. บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ น นายทะเบียน
หลักทรัพย์ของบริษัท เป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็ นไปตามทีก่ ฎหมาย
กาหนดทุ กครัง้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสือพิม พ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวัน
ประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
1.3. มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ที่เสนอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ หุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม และละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัด โอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของ
บริษทั
1.4. บริษทั จัดอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ
ละเว้นการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นการจากัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้
1.5. บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม
ถึงเดือนธันวาคม ของทุก ปี และส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับ วาระการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจาปี
ล่วงหน้ า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขนั ้ ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pjw.co.th ในส่วนของ
นักลงทุนสัมพันธ์
1.6. ในกรณี ท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง
แบบใดทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
1.7. ก่อนวันประชุม เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามเกีย่ วกับวาระการ
ประชุมได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถอื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อ มทัง้ ประกาศหลัก เกณฑ์ และระบุ ข ัน้ ตอนที่ช ัด เจนไว้ใ นเว็บ ไซต์ ข องบริษั ท
www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
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2. การดาเนิ นการในวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
2.1. บริษัทสนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและหน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชี เข้า
ร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
2.2. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้การดาเนินการประชุม
สามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2
ชัวโมง
่
และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย และมีเจ้าหน้าทีข่ อง
บริษทั คอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก
2.3. ในการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือ
ตัง้ คาถามในวาระต่ างๆ อย่ างอิสระ ก่ อ นการลงมติในวาระใดๆ ทัง้ นี้ ในการประชุ ม ผู้ถือหุ้น จะมี
กรรมการและผู้บริหารที่เกีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบคาถามในที่ประชุม รวมทัง้ จะมีการบันทึก
ประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
ประธานทีป่ ระชุมควรจัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสม
2.4. ในการประชุมเพื่อเลือกตัง้ กรรมการ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
ได้ทลี ะคน ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ มีสทิ ธิทจ่ี ะเลือกผูแ้ ทนทีเ่ ห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่กรรมการ
เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่ จะทาให้เกิดความหลากหลายและเป็ นตัวแทนของผูถ้ อื หุ้น
อย่างแท้จริง
2.5. บริษทั จัดให้มบี ุคคลทีเ่ ป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ และเปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติ การประชุมผูถ้ ือหุ้น
3.1. บริษัท ได้จดั ให้มีการบัน ทึก รายงานการประชุ ม ผู้ถือหุ้น โดยมีก ารบัน ทึก การชี้แ จงขัน้ ตอนการ
ลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็น หรือซักถาม บันทึกคาถามคาตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื
หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง รวมถึงบันทึก รายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุม
3.2. บริษทั จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์
ของบริษทั ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทาการถัดไป และจะ
จัดส่งรายงานการประชุ มผู้ถือหุ้น ให้แก่ต ลาดหลักทรัพ ย์แห่ งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
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หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหาร รวมทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ ควร
ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี ่ ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยทีถ่ ูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รบั การ
ชดเชย
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุ้น
1.1. บริษทั แจ้งกาหนดการประชุมผู้ถอื หุน้ พร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัท ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริ ษัท อย่างน้อย 28 วัน
ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2. บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและ
ก่อนเริม่ การประชุม
1.3. บริษั ท จัด ท าหนั ง สือ เชิญ ประชุ ม และเอกสารประกอบการประชุ ม เป็ นเอกสารภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษสาหรับผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างชาติ
2. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นส่วนน้ อย
2.1. บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผูถ้ ือ
หุ้นส่วนน้อย โดยเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อ
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุ้น พร้อมข้อมูล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รบั การ
เสนอชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์และระบุขนั ้ ตอนทีช่ ดั เจนไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ โดยบริษัทจะกลันกรองระเบี
่
ยบวาระที่จะเป็ นประโยชน์อย่าง
แท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
2.2. รวมทัง้ มีนโยบายทีจ่ ะไม่เพิม่ วาระการประชุมในทีป่ ระชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้ ได้มโี อกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
3. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1. บริษทั มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้ องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน
ให้แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื ในทางมิชอบ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกราย โดยบริษัทได้
กาหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัท และแนวทางป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็ นคาสังที
่ เ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ ได้เผยแพร่และกาหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานจะต้องไม่ทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูล
ภายใน และ/หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือ ทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริห ารและพนัก งานที่อยู่ในหน่ วยงานที่ได้รบั ข้อมูล
ภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลภายในทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ไม่ว่า
จะเป็ นการซือ้ ขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
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ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
อย่างน้อย 3 วัน
3.2. บริษทั ได้แจ้งข้อมูลแก่กรรมการ และผูบ้ ริหารเกีย่ วกับหน้าทีท่ ต่ี ้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ
บริษัท และบทกาหนดโทษตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ.2535 และตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีท่กี รรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันท าการให้สานัก งานคณะกรรมการกากับ หลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์ท ราบเพื่อเผยแพร่ต่ อ
สาธารณะต่อไป และให้เลขานุ การบริษทั รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายไตรมาส
3.3. บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะกาหนดโทษทางวินัยสาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของ
บริษทั ไปใช้ หรือนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้าง การ
พ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็ นต้น
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
4.1. บริษทั ได้ยดึ หลักการในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน และได้กาหนดแนวทางการจัดการเรื่อง
การมีส่วนได้เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บริษทั กับผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง
4.2. โดยเมื่อเกิดกรณีดงั กล่าว ผูม้ สี ่วนได้เสียในเรื่องนัน้ จะต้องรายงานให้บ ริษทั ทราบโดยทันที และไม่ร่วม
พิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนัน้ ๆ รวมทัง้ ได้กาหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารทีม่ สี ่วน
ได้เสียหรือมีส่วนเกีย่ วข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการ
ออกเสีย งในที่ประชุ มคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสีย ในเรื่องใดไม่ มีสทิ ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้
5. การทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุ นและตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยง
กันของบริษทั ตามมาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษทั มีนโยบาย
ในการทารายการระหว่างกันดังนี้
ในกรณีท่เี ป็ นรายการทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทัวไปจะต้
่
องกระทาอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษทั ได้กาหนดกรอบการทารายการดังกล่าว
ซึ่ง ได้ ร ับ การพิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิจ การก่ อ นน าเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั เิ ป็ นหลักการ และฝ่ ายจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หาก
รายการดังกล่ า วนั น้ มีข้อ ตกลงทางการค้า ในลัก ษณะเดีย วกับ ที่วิญ ญู ช นจะพึง กระท ากับ คู่ ส ัญ ญาทัว่ ไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน ของบริษทั หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยให้คณะกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียงดออกเสียงใน
หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
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วาระดังกล่ าว ทัง้ นี้ บ ริษัท จะจัด ท ารายงานสรุ ป การท าธุร กรรมรายการระหว่า งกัน เพื่อรายงานในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส
โดยรายการทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าทัวไป
่ จะต้องเป็ นรายการทางการค้าทีบ่ ริษทั กระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการหรือเป็ นรายการทางการค้าซึง่ ธุรกิจโดยทัวไปมี
่ ลกั ษณะเดียวกับบริษทั กระทาเพื่อสนับสนุ น
รายการธุรกิจปกติของบริษทั โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็ นรายการทีม่ เี งื่อนไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไขทีเ่ ป็ น
ธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ซง่ึ รวมถึงเงื่อนไขการค้าทีม่ รี าคาและเงื่อนไข ดังนี้
– ราคาและเงื่อนไขทีบ่ ริษทั ได้รบั หรือให้กบั บุคคลทัวไป
่
– ราคาและเงื่อนไขทีบ่ ุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษัท แสดงได้ว่าเป็ น ราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะท านอง
เดียวกันให้กบั บุคคลทัวไป
่
ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษัท จะจัดให้มผี ู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่ า งบริษั ท กับ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ แ ต่ เป็ น การท ารายการที่บ ริษัท ได้ค านึ งถึง
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
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หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
หลักการ : ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รบั การดูแ ลจากบริษัท ตามสิท ธิทีม่ ีต ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มสี ่ วนได้เสียในการสร้างความมันคง
่ ความมังคั
่ งทาง
่
การเงินและความยังยื
่ นของกิจการ
1. นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้
ถือหุน้ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั หรือผูม้ สี ว่ นได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่คา้ คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม
และชุมชน เป็ นต้น โดยบริษทั ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์
ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ดังนัน้ บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี
นอกจากนี้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้คานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ าย สิทธิทางการเมือง
สิทธิมนุ ษยชนสากล การไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา และให้ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและ
สังคม ตามแนวทางดังต่อไปนี้
: ปฏิบ ัติต่ อ ผู้ถือ หุ้น อย่ า งเท่ า เทีย มกัน รักษาผลประโยชน์ ข องผู้ ถือ หุ้น และไม่
ผูถ้ อื หุน้
กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนมุ่งมันที
่ ่
จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ผู้ถือหุ้น โดยค านึงถึงการเจริญ เติบ โตของ
บริษัท อย่างยังยื
่ น เพื่อ สร้างมูลค่ าเพิ่ม และให้ผ ลตอบแทนที่เหมาะสมอย่ าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้ ยึดมันการด
่
าเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ั มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม ทัง้ ใน
: บริษท
พนักงาน
ระยะสัน้ ทีส่ อดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี สอดคล้องกับการ
จ่ายผลตอบแทนของบริษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีการสารวจการจ่ายค่าจ้าง
และผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับองค์กรภายนอก และในระยะยาวมีการ
วัดผลการปฏิบตั งิ านและศักยภาพของพนักงานไว้อย่างชัดเจน โดยบริษทั จะจ่าย
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูง รวมทัง้ จัดให้
มีก ารเติบ โตตามสายอาชีพ (Career Growth) อัน สอดคล้อ งกับ แผนทดแทน
ตาแหน่ งงานของบริษัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว
บริษทั ได้มกี ารดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมี
การทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ ง
ชีพให้กบั พนักงาน โดยให้ถอื ว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ุณค่าอย่างยิง่
และเป็ นหัวใจสาคัญที่เกื้อกูลให้การดาเนิ นธุรกิจประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
ดังนัน้ บริษัท จึงมีค วามมุ่ งมัน่ ที่จะพัฒ นาองค์กรให้เป็ น องค์ก รแห่ งการเรีย นรู้
เสริม สร้างวัฒ นธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสริม การท างานเป็ น ทีม
ส่งเสริมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของพนักงานให้มคี วามก้าวหน้า มีความ
มัน่ คงในอาชีพ และปฏิบ ัติงานด้ว ยจิต ส านึ ก ถึง ความปลอดภัย และค านึ ง ถึง
สิง่ แวดล้อ ม พร้อ มให้ค วามมัน่ ใจในคุ ณ ภาพชีวิต และความปลอดภัย ในการ
ทางาน รวมทัง้ รักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย
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ลูกค้า

:

คู่คา้ และเจ้าหนี้

:

จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
มุ่งมันสร้
่ างความพึงพอใจและความมันใจให้
่
กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อ
ลูก ค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบั สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ใน
ระดับราคาที่เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อ นไขและข้อ ตกลงที่มีต่ อ ลูก ค้าอย่ า งเคร่งครัด มีก ารพัฒ นายกระดับ
มาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึน้ อย่างต่ อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และ
ยังยื
่ น กับลูก ค้าอย่างจริงจัง สม่ าเสมอ รวมถึงไม่ นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ใน
การดาเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่
ค้า ตลอดจนการปฏิบ ัติต ามเงื่อนไขต่ างๆอย่างเคร่งครัด และมีก ารปฏิบ ัติต่ อ
เจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม รวมถึงการชาระคืนตามกาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์
ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หาก
ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อผูกพันในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
ดังกล่าว ในการคัดเลือกคู่คา้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารคัดเลือกผูข้ าย ผูส้ ่งมอบ และผู้
ให้บริการ โดยปฏิบตั ติ ามวิธกี ารปฏิบตั งิ านเรื่อง การจัดซือ้ จัดจ้าง การประเมินผู้
ส่งมอบ และการพัฒนาผูส้ ง่ มอบ

คู่แข่ง

ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกีย่ วกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดี
อย่ างเสมอภาคกัน ไม่ กีด กัน ผู้อ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขัน ทางธุรกิจ ไม่ ท าลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยป้ ายสี และโจมตีค่แู ข่งโดย
ปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการใด ๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน

ภาครัฐ

ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ในการติดต่อทา
ธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจ
ส่ง ผลต่ อ การกระท าที่ไม่ เหมาะสม และขัด แย้งต่ อ หลัก การบริห ารจัด การที่ดี
รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพื่ออานวยความสะดวก
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั

ชุมชน สังคม และ
สิง่ แวดล้อม

:

มีน โยบายในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ด้ ว ยความรับ ผิด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สัง คม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ทั ้ง ในด้ า นความปลอดภั ย คุ ณ ภาพ ชี วิ ต และการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ส่งเสริมการใช้
ทรัพ ยากรอย่ า งมี ป ระสิท ธิภ าพ ตลอดจนค านึ ง ถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิจ ที่ จ ะมี
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ
ของบริษัทจะต้องทาให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษัททุก
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจัดให้มี

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย
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การฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิง่ แวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึกและมี
ความรับ ผิด ชอบต่ อ ชุ ม ชน สัง คมและสิ่งแวดล้อ ม รวมทัง้ ให้ ค วามร่ว มมือ ใน
กิจกรรมต่างๆ กับชุมชนทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจอยู่ตามสมควร
2. การป้ องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
บริษัทมีมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ และได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ให้
ความสาคัญกับความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สจุ ริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่ างๆ ต่ อเจ้าหน้ าที่ เพื่ออานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ ทางธุรกิจของ
บริษัท และได้มีการกาหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระทาความผิดดังกล่าว อีกทัง้ ส่งเสริม ให้
พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั เพื่อเป็ นการให้ความรู้ และทบทวนข้อมูลเกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประกอบด้วย
o นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
o นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง
o นโยบายว่าด้วยการรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อ่นื ใด
o นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน
บริษัทได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกัน และติดตามการมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ 3 ข้อ ซึง่ ประกอบด้วย
1. กระบวนการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ ง
ทีจ่ ะเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งจาก
การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประเมินระดับความเสีย่ งในด้านโอกาสเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ เพื่อ
นาไปใช้ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชันของบริ
่
ษัท ให้สามารถนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิผล
2. แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการกากับดูแลเพื่อป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุป
ได้ ดังนี้
- จัดให้มกี ารฝึกอบรม ผูบ้ ริหารและพนักงาน เพื่อให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัท
เป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
- จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งที่
ครอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ เพื่อป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่
รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขทีเ่ หมาะสม
- จัด ให้ ม ี ช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสการกระท าผิ ด หรือ ข้ อ ร้อ งเรีย นที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ง่ า ย
หลากหลายช่องทาง และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยมีการกาหนด
ขัน้ ตอนการดาเนิ นการไว้เป็ น มาตรฐาน(ให้ป ฏิบตั ิตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการ
กระทาผิดหรือข้อร้องเรียน และให้ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษทั )
3. แนวทางในการติดตามและประเมิน ผลการปฏิบตั ิต ามแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้ องกันและ
ติดตามการมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ สรุปได้ดงั นี้
หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ่วนได้เสีย
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- กาหนดให้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน จัดทาแบบประเมินเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้
- กาหนดให้สานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ย ง การก ากับ ดูแ ลกิจ การ และให้ข้อ เสนอแนะอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และรายงานผลการ
ตรวจสอบทีม่ นี ยั สาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
- กาหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่าเสมอ โดย
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
บริษัทมีนโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระทาความผิด โดยยึดหลักความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสัมพันธ์อนั ดีภายในองค์กรเป็ นสาคัญ ดังนัน้ พนักงานผู้ย่นื คาร้องทุกข์และ
ผูเ้ กีย่ วข้องกับคาร้องทุกข์ทก่ี ระทาไปโดยสุจริตใจย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนั ยิง่ ใหญ่ แก่บริษทั และพนักงานเป็ น
ส่วนรวม ดังนัน้ พนักงานผูย้ ่นื คาร้องทุกข์ พนักงานผูใ้ ห้ถอ้ ยคา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริงหรือให้พยานหลักฐานใด
เกีย่ วกับการร้องทุกข์ และพนักงานทีเ่ ป็ นผูพ้ จิ ารณาคาร้องทุกข์ เมื่อได้กระทาไปโดยสุจริตใจ แม้จะเป็ นเหตุให้เกิด
ข้อยุ่งยากประการใดแก่ บริษัท ก็ย่อมได้รบั การประกันจากบริษัท ว่าจะไม่เป็ นเหตุ หรือถือเป็ นเหตุ ท่จี ะเลิกจ้าง
ลงโทษ หรือดาเนินการใดทีเ่ กิดผลร้ายต่อพนักงานดังกล่าว โดยบริษทั จะให้การเอาใจใส่และพิจารณาด้วยความ
เป็ นธรรม เพื่อดารงไว้ซง่ึ บรรยากาศการแรงงานสัมพันธ์ทด่ี ี
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
ดังนี้
1. ทางไปรษณียอ์ เิ ล็กทรอนิกส์โดยสามารถส่งข้อมูลถึง คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้ท่ี
Email : info@taxspecialist.co.th หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
Email : ac-secretary@pjw.co.th เพื่อนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ พิจารณา
สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมบริษทั ต่อไป
2. ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ บริษทั ปั ญจวัฒนา
พลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทัง้ นี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชดั เจน
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถมันใจได้
่
ว่า การพิจารณาแจ้งเบาะแสหรือข้อ
ร้องเรียน จะเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ทุกขัน้ ตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ สาหรับข้อมูลต่างๆ ทีไ่ ด้รบั จะรักษาไว้เป็ นความลับ
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หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
หลักการ : เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่าง
ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ วน ทัน เวลา โปร่ง ใส ผ่ า นช่ อ งทางทีเ่ ข้าถึงข้อ มูลได้ง่ าย มีค วามเท่ าเทีย มกัน และ
น่าเชือ่ ถือ
คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญ ต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ
โปร่งใส ทัง้ การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป
่ ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ทีส่ าคัญทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่ อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
โดยบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสือ่ การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทมีการจัดทาเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
โดยเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของตลาด
หลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิ ดเผยข้อมูลรายงานประจาปี
งบการเงิน นโยบายการกากับดูแลและจริยธรรมธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผูถ้ ือหุ้น ข่าวแจ้ง
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย ข่าวจากสื่อ สิ่งพิม พ์ การเปิ ด เผยข้อ มูลเกี่ย วกับ กรรมการ ผู้บ ริห าร และ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั
บริษทั จัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้แก่ การ
จัดทาประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษทั และนาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ บริษทั ได้เข้าร่วมโครงการบริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day) เพื่อชีแ้ จงข้อมูลเกีย่ วกับ
ธุร กิจ และการดาเนิ น งานของบริษัท ทุ ก ไตรมาส จานวน 4 ครัง้ /ปี และมีก ารจัด ท าจดหมายข่า วรายงานผล
ประกอบการให้แก่สอ่ื มวลชน นอกจากนี้ยงั ร่วมกิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผูล้ งทุนไทย จัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการ
(Company’s Visit)
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏใน
รายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสม่ าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่ างครบถ้วนเพียงพอในงบ
การเงิน ซึง่ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการ
เงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 210

12

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors)
หลักการ : - คณะกรรมการมีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
- คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผูถ้ อื หุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ ท่สี ามารถเอื้อ
ประโยชน์ ให้ก ับบริษัท โดยเป็ นผู้มีบ ทบาทสาคัญ ในการกาหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้ มี
บทบาทสาคัญ ในการกากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนิ นงานของบริษัทให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้
ตลอดจนดาเนินกิจการของบริษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้น ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้ การกากับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ าย
บริหารเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางทีไ่ ด้กาหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั และผูถ้ อื หุน้
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั มีความหลากหลายทัง้ วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน และเพศ
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ ซึง่ จะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3
คน ซึง่ มีกรรมการอิสระทีเ่ ป็ นผูห้ ญิงจานวน 1 ท่าน
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่จานวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนดารงตาแหน่ งเป็ นผูบ้ ริหารและ/หรือดารงตาแหน่ งในคณะกรรมการบริหาร)
และกรรมการอิสระจานวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ)
ทัง้ นี้ จานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่สี านักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มกี รรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่งกาหนด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี ทัง้ นี้เพื่อให้เป็ นไปตาม
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระเหล่านัน้ อาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามา
ดารงตาแหน่งต่อไปได้อกี หากคณะกรรมการบริษทั เห็นว่ามีความเหมาะสม
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้เคียงทีส่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจด
ทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดเป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่ งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาหรือรับทราบ
ซึง่ คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสทิ ธิหน้าทีต่ ามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็ นบุคคล
เดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบายการกากับดูแลและการ
บริห ารงานประจ า ทัง้ นี้ บริษัท ได้แบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับ ผิด ชอบระหว่ างคณะกรรมการบริษัท กับ
ผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ในการกาหนด
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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นโยบายและกากับดูแลการดาเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทาหน้ าที่บริหารงานของ
บริษทั ในด้านต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายทีก่ าหนด โดยประธานกรรมการบริษทั และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
เป็ นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิงานด้านการกากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับจานวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่
เกิน 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั อื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยไม่รวมบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ตอ้ งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษัท เพื่อทาหน้าที่ให้คาแนะนาด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ติ ามมติคณะกรรมการ รวมทัง้ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์
ทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ทาหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกีย่ วกับการดาเนินงาน
ของบริษทั อย่างสม่าเสมอ เช่น ทบทวนและอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้ าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง
แผนงาน และงบประมาณ เป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
o

การแบ่งแยกหน้ าทีร่ ะหว่างการกาหนดนโยบายและการบริหารงานประจา

คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแบ่งอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการ
กากับดูแล และการบริหารงานประจาวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารถูกเลือกตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ประธานกรรมการไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่
บริห าร เป็ นผู้ น าและมีส่ ว นส าคัญ ในการตัด สิน ใจเรื่อ งนโยบายของบริษั ท อัน เป็ นผลมาจากการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ที่ได้พิจารณาและกาหนดเป้ าหมายทางธุรกิจร่วมกับ ฝ่ ายจัด การ เป็ น ผู้น าการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท ทัง้ นี้ ประธาน
กรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การสนับสนุนและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจของฝ่ ายจัดการ
ผ่านทางประธานเจ้าหน้ าที่บริหารอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดอานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
o

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

บริษั ท ได้จ ัด ให้ มีน โยบายการก ากับ ดู แ ลกิจ การของบริษั ท เป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มกี ารทบทวนนโยบาย
และการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการ
กากับดูแลกิจการทีด่ ใี ห้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าหนด
และจากการประชุ มคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวัน ที่ 20 กุ มภาพันธ์ 2556 ได้มีม ติ
อนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการตรวจสอบ เปลีย่ นเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อมีบทบาทหน้าที่
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษทั ให้
เป็ นปั จจุบนั และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
o

จรรยาบรรณธุรกิ จ

คณะกรรมการบริษัท ยึด มัน่ การดาเนิ น ธุ ร กิจ ที่ถู ก ต้อ งและเป็ น ธรรม โดยมีน โยบายที่จะก าหนด
จรรยาบรรณธุ ร กิจ (Code of Conduct) เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร เพื่อ ให้น ามาใช้แ ละเผยแพร่ ให้แ ก่ ก รรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม และสิง่ แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร
ภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยทีจ่ รรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตั งิ าน ที่
ทุกคนพึงปฏิบตั ติ น และปฏิบตั งิ านตามกรอบจรรยาบรรณทีก่ าหนดไว้ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การเคารพและปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย การมีสว่ นได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็ น
ความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง การปฏิบตั ติ ่อ
พนักงาน และความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
o

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า การ
ตัด สิน ใจใดๆ ในการดาเนิ น กิจกรรมทางธุ รกิจ จะต้อ งท าเพื่อ ผลประโยชน์ สูงสุด ของบริษัท เท่ านัน้ และควร
หลีกเลีย่ งการกระทาทีก่ ่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทบทวน
และเปิ ดเผยรายการที่เป็ น ผลประโยชน์ ท่ีขดั กัน ให้บริษัททราบถึงความสัมพัน ธ์ หรือการเกี่ย วโยงของตนใน
รายการดังกล่าว และในการพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องหรือเกีย่ วโยงกับ
รายการทีพ่ จิ ารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มอี านาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการทารายการให้
พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะได้มกี ารเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1 One Report) ด้วย
คณะกรรมการและผู้บ ริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมี
การเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ และรายงานการเปลีย่ นแปลงการ
ถือ ครองหลักทรัพ ย์ต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ตามมาตรา 59 แห่ ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันทีซ่ อ้ื ขาย โอน หรือรับ
โอน รวมทัง้ ห้ามมิให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารหรือหน่ ว ยงานที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ด เผยข้อ มูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีห น้ าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลัก ทรัพ ย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่ อนที่งบ
การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลังการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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o

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และ
ระดับปฏิบตั ิงานที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ นี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะสร้างความมันใจต่
่ อฝ่ าย
จัดการในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ ช่วยให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตามทีต่ งั ้ ไว้ ช่วยปกป้ องคุม้ ครองทรัพย์สนิ ไม่ให้รวไหล
ั่
สูญหายหรือ
จากการทุจริตประพฤติมชิ อบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่ าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนัน้ บริษัทจึงได้กาหนด
ภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริหารในเรื่องต่ าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรอย่าง
ชัดเจน มีการควบคุม ดูแลการใช้สนิ ทรัพ ย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีก ารแบ่งแยกหน้ าที่ผู้ปฏิบ ั ติงาน
ผูต้ ดิ ตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่ ่ ายบริหารจัดให้มขี น้ึ รวมทัง้ ได้จดั ทาและทบทวนระบบการ
ควบคุม ทัง้ ด้านการดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ นโยบาย และการกากับดูแล
การปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการจัดการความเสีย่ ง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่
ผิดปกติ
โดยสานักตรวจสอบภายในทาหน้าทีต่ รวจสอบและประเมินข้อมูลทัง้ ทีเ่ ป็ นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่าเสมอ ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้
ความมันใจว่
่ าระบบทีว่ างไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ภายในต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
ครบถ้วน และสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่ดขี องบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยังคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง
o

การบริหารความเสีย่ ง

คณะกรรมการบริษัท ให้ค วามสาคัญ ในด้านการบริห ารความเสี่ย ง และเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบก าหนด
นโยบายบริหารความเสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ งและบริหารความเสีย่ งขององค์กร เพื่อจัดการ
ความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถยอมรับได้ โดยปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อให้การบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพและเป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หาก
มีความเสีย่ งใดทีจ่ ะเป็ นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จะต้องมี
มาตรการในการบริหารความเสี่ยงเหล่า นี้ พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวัฒ นธรรมการทางานที่
ตระหนักถึงความสาคัญ ของความเสีย่ ง ทาความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดาเนินการแก้ไข อาทิ การ
ปรับปรุงขัน้ ตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการ
ป้ องกันหรือลดความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการป้ องกันและลดความสูญ เสียที่อาจจะ
เกิด ขึ้น และในทางกลับ กัน การดาเนิ น การอย่างเป็ น ระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บ ริษัท สามารถได้รบั
ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรด้วย
o

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทาหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มกี ารจัดทารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไป
่ มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญของบริษทั อย่างโปร่งใสและ
เพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/หรือผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการ
บริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดท าขึ้น ตามมาตรฐานการบัญ ชีรบั รองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญ ชีของบริษัท การเปิ ดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ดาเนินการบนพืน้ ฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน
และสม่าเสมอ
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรร
เวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น
โดยมีการกาหนดวาระทีช่ ดั เจน นาส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทา
การ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมี
เหตุจาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานทีร่ บั รองแล้วเพื่อใช้ใน
การอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการ
ทราบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการได้อย่างต่อเนื่ องและทัน
ต่อเหตุการณ์
ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นผู้ร่วมกันกาหนดวาระการ
ประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึง่ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมจะเปิ ดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์เพิม่ เติมในฐานะผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบนโยบายโดยตรง
เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ ในการลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ถอื มติของ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัท ได้กาหนดให้มีจานวนองค์ป ระชุมขัน้ ต่ า ณ
ขณะทีก่ รรมการจะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการทีม่ สี ่วนได้เสียจะไม่
เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในทีป่ ระชุมจะ
ออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการทุกคนมีสทิ ธิท่จี ะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสาคัญอื่นๆ และหาก
กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ ายบริหารของ
บริษทั ต้องดาเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าทีจ่ ะเป็ นไปได้
ในกรณีท่กี รรมการไม่เห็นด้วยกับมติท่ปี ระชุ ม กรรมการสามารถขอให้เลขานุ การบริษัท บันทึกข้อ
คัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษทั ได้
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้ เลขานุ การบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผู้
บันทึกรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดย
เสนอให้ทป่ี ระชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป รวมทัง้ เป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกีย่ วกับการประชุมต่างๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้ ยกเว้นแต่มี
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เหตุ จาเป็ น ซึ่งจะแจ้ งเป็ น การล่ วงหน้ าก่ อนการประชุ ม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ถือ เป็ น นโยบายให้
กรรมการทีไ่ ม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นอย่างน้อย 1 ครัง้ ต่อปี เพื่ออภิปราย
ปั ญหาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการทีอ่ ยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทราบถึงผลการประชุม
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
บริษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารในระดับทีเ่ หมาะสม โดยมีคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พจิ ารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทนสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทัง้ เสนอหลักการและจานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่ อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ สาหรับค่าตอบแทนกรรมการนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารราอนุมตั ิต่อไป
1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ น 2 รูปแบบ คือ 1. เบี้ยประชุมต่อครัง้ ที่มา
ประชุม 2. ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท และความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวของบริษทั รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกาหนดตามโครงสร้าง
ค่าตอบแทนของบริษัท โดยเป็ น อัต ราที่แข่งขัน ได้ในกลุ่ม ธุรกิจเดียวกัน เพื่อ ที่จะดูแลและรักษาผู้บริห ารที่มี
คุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รบั มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความ
เหมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้
4. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการมีน โยบายส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มีก ารฝึ กอบรมและการให้ค วามรู้แ ก่
กรรมการผูเ้ กีย่ วข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ ผูบ้ ริหาร เป็ นต้น เพื่อให้มกี ารปรับปรุงการปฏิบตั งิ านอย่างต่อเนื่องและจัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการโรงงาน
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ และส่งเสริมให้มกี ารพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
และในกรณี ท่ีมีก ารเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ ายจัด การจะจัด ให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มกี ารแนะนาลักษณะธุรกิจ และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่
5. การประเมิ นตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของตนเองรายคณะ ประเมินเป็ นชุดย่อย
และประเมินเป็ นรายบุคคล ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา และใช้เป็ นข้อมูลในการบริหาร
นาไปปรับปรุงพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการแบบรายคณะและกรรมการชุดย่อยรายคณะ ได้กาหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายคณะ
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โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบ
ั ฝ่ ายจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ
้ ริหาร
2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยในแต่ ละหัวข้อจะมีขอ้ ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะนาคะแนนเหล่านัน้ มาหาค่าเฉลี่ยเป็ น
คะแนนของกรรมการทัง้ ชุด
-

6. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
คณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ น
ประจาทุกปี เพื่อพิจารณากาหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงาน
ของ CEO ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งงาน
คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งของผูบ้ ริหาร เพื่อให้ได้ผบู้ ริหารทีม่ คี วามรู้
ความสามารถเพียงพอในการปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มแี ผนพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร
2) คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ตาแหน่ งงาน เพื่อคัดเลือกผูบ้ ริหารทีม่ คี ุณสมบัตติ ามทีก่ าหนด และสามารถสืบทอดในแต่
ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร ประเมิน การปฏิบ ัติง านและความรู้ ของผู้ บ ริห ารที่มีระดับ
ความสามารถทีต่ อ้ งการในการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
4) ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่ งงานของ
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นประจา และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ทราบปี ละ 1 ครัง้
8. การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด
o
กรรมการอิ สระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยกาหนด
คุณสมบัตขิ องผูท้ จ่ี ะมาทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการอิสระดังนี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ท่เี กี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจาหรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือของ
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ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั
แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3) ไม่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา
คู่สมรส พีน่ ้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะ
ได้รบั การเสนอให้เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยบริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ัย หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้
มีอานาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่
มีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่ งตัง้ ให้เข้าดารง
ตาแหน่งกรรมการอิสระ
6) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี านาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั
แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7) ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
8) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั
ย่อยหรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนทีม่ นี ยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานทีป่ รึกษา
ที่รบั เงิน เดือ นประจ า หรือ ถือหุ้น เกิน ร้อ ยละ 1.0 ของจานวนหุ้น ที่มีสิท ธิออกเสีย งทัง้ หมดของบริษัท อื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9) ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตคิ วามเป็ นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ง
พร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัตกิ รรมการ ณ สิน้ ปี สาหรับจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1
One Report) และรายงานประจาปี ของบริษทั
o

คณะกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้ าที่คดั เลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั โดยให้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่และ/หรือตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของแต่ละกลุ่มผูท้ รงคุณวุฒิ
ตามสายงานทีเ่ กี่ยวข้อง กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษัทร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่มคี ุณวุฒิ
ประสบการณ์ ศัก ยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็ น เครื่อ งมือ ในการพิจ ารณาคุ ณ สมบัติ ซึ่งจะให้
ความสาคัญ ต่ อ ผู้มีท ัก ษะและประสบการณ์ ท่ีมีค วามจ าเป็ น ต่ อ การประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท และคุ ณ สมบัติ
ดังต่อไปนี้
1) มีคุณสมบัตสิ อดคล้องตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทห่ี ลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และ
เพิม่ มูลค่าให้แก่บริษทั
3) มีคุณลักษณะทีส่ นับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานด้านการกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
บริษทั ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty)
อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อบังคับของบริษทั และกรรมการทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตัง้ จะต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
2. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยู่เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ ในกรณี ท่เี ลือกตัง้ บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผู้ใดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่า
จานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ใน
ลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการทีจ่ ะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้
นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตาแหน่ งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม
โดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอ่ ยู่ในตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง กรรมการผูอ้ อกจากตา
แหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่ วนั ที่ใบลา
ออกไปถึงบริษทั กรรมการซึง่ ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือ น้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่ งได้
เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนและมีหุ้นนั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูกจิ การอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อทาหน้าทีใ่ นการเป็ นกรรมการตรวจสอบของบริษทั กรรมการตรวจสอบแต่ละราย
ต้องเป็ นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการ
ดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ น กรรมการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ย่อยลาดับเดียวกัน
เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนดว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน
ต้องเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินทีเ่ พียงพอทีจ่ ะสามารถทาหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทาหน้าทีอ่ ่นื ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้
o

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษั ท เป็ นผู้ พิจ ารณาแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึง่ หนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาต้องเป็ นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรูค้ วามสามารถ
และประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมี
ความรูด้ า้ นบรรษัทภิบาล มีความเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นการสรรหา
และคัดเลือกบุคคลผูท้ ส่ี มควรได้รบั การเสนอชื่อให้มาดารงตาแหน่ง
o

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษั ท เป็ นผู้ พิ จ ารณาแต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
คณะกรรมการบริษทั ดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ ายจัดการ
ซึง่ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นา ระบบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่ างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่าง
ครบถ้วน โดยกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง
จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
o

ผูบ้ ริหาร
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสรรหาผูบ้ ริหารโดยคัดเลือกบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ี
เกีย่ วข้องกับธุรกิจ โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกีย่ วกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รบั การ
อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท /หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถ ที่จะสมควรได้รบั ตาแหน่ งเป็ นประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร และนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยการแต่ งตัง้ ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารต้องได้รบั อนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารได้รบั มอบหมายให้เป็ นผู้บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลที่มคี วามรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ
บริษทั เข้าเป็ นพนักงานในระดับต่างๆ ทัง้ นี้ การแต่งตัง้ หัวหน้าหรือผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการก่อน
o
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จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และกลุม่ บริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ตระหนักถึงความสาคัญของ
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดมันในการด
่
าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสเป็ นธรรม รับผิดชอบและ
ระมัดระวังภายใต้กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้อง

เพื่ อ ให้ ห ลัก การดัง กล่ า วสัม ฤทธิผ์ ล บริษั ท จึง เห็น ควรให้ มี ก ารจัด ท าจรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิจ
(Business Code of Conduct) ขึน้ เพื่อให้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัด อันเป็ นการสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ลูกค้า และนามาซึง่ การเพิม่ ประสิทธิภาพในการ
แข่งขัน การเพิม่ มูลค่า และความมันคงของกิ
่
จการระยะยาว

แนวปฏิบัติ จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย
1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้
2. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบตั ติ ่อข้อมูลและสารสนเทศ
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่คา้ และ/หรือเจ้าหนี้
7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคูแ่ ข่งทางการค้า
8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
9. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
10.จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
11.จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
12.จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13.จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน
14.จรรยาบรรณว่าด้วยการทารายการระหว่างกันของบริษทั
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นิ ยาม
จรรยาบรรณธุรกิ จ
บริษทั
ผูบ้ ริหาร
พนักงาน
ตัวแทนผูร้ บั มอบอานาจ
คู่สญ
ั ญา
ผูเ้ กี่ยวข้องทางธุรกิ จ
ผูม้ ีส่วนได้เสีย

แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการดาเนินธุรกิจของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย ซึง่ จะนาไปสูก่ ารกากับดูแลทีด่ ขี ององค์กร
บริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
กรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูบ้ ริหารระดับฝ่ าย/เทียบเท่าขึน้ ไปของ
บริษทั
พนักงานระดับบังคับบัญชา/เทียบเท่าลงมาของบริษทั
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากบริษทั ให้กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดของ
บริษทั
ผูท้ ย่ี อมเข้าผูกพันตน และมีสทิ ธิ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามทีป่ รากฏในสัญญาทีไ่ ด้ทา
ไว้กบั บริษทั
บุคคลหรือนิตบิ ุคคลใดก็ตามทีบ่ ริษทั มีการติดต่อสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นรัฐบาล
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน องค์กรเพื่อสาธารณกุศล เป็ นต้น
บุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับบริษทั ในด้านต่างๆ เช่น กรรมการบริษทั พนักงาน ผูถ้ อื หุน้
คู่สญ
ั ญา ผูเ้ กีย่ วข้องทางธุรกิจ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ สังคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็ นต้น
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แนวทางจรรยาบรรณ
1. กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน (ผูม้ หี น้าที)่ เป็ นผู้มหี น้าที่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ และไม่ละเลยหรือเพิกเฉย
เมื่อเห็นการไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ อีกทัง้ ให้ความร่วมมือในการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อมีการกล่าวหาว่ามีการ
ไม่ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ
2. ผูม้ หี น้าทีต่ อ้ งทาความเข้าใจเนื้อหาสาระของจรรยาบรรณฉบับนี้
3. เรียนรูเ้ นื้อหาสาระทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีข่ องตนและมีการทบทวนความรูค้ วามเข้าใจอย่างสม่าเสมอ
4. เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผูบ้ งั คับบัญชา หรือบุคคลทีบ่ ริษทั กาหนดให้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้
5. ให้ความรูค้ วามเข้าใจกับบุคคลอื่นทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับบริษทั หรืออาจส่งผลกระทบต่อบริษทั
6. ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับต้องเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทางานให้
พนักงาน และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเข้าใจว่าการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณเป็ นสิง่ ทีถ่ ูกต้อง และสมควรปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด
7. เมื่อพบเห็นการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ ผู้มหี น้าที่หรือผูม้ สี ่วนได้เสียพึงแจ้งเรื่องแก่ผู้บงั คับบัญชาที่ตน
ไว้วางใจ หรือผู้บริหารสายงานทรัพ ยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ โดยกรณีแจ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ให้แจ้งผ่าน E-mail : auditcommittee@pjw.co.th
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1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ้น
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
1.1 ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยจิตบริสทุ ธิและเป็
นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้
์
รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
1.2 ปฏิบตั หิ น้าทีบ่ ริหารจัดการ โดยใช้ทกั ษะและความรูค้ วามสามารถอย่างเต็มที่
1.3 จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สนิ ใดๆ ของบริษทั เสือ่ มค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ
1.4 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยใช้ขอ้ มูลภายในใดๆ ทีย่ งั มิได้เปิ ดเผยแก่สาธารณะ
1.5 รายงานสถานะและผลการดาเนินงานของบริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน สม่าเสมอ และครบถ้วนตามความ
เป็ นจริง
1.6 มุ่งมันที
่ จ่ ะเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เพื่อให้สามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
กัน และระมัดระวังไม่ให้ผถู้ อื หุน้ เกิดความสาคัญผิดหรือสับสนในข้อมูลสารสนเทศ
1.7 ไม่ดาเนินการใดๆ ในลักษณะซึง่ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั
1.8 กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั หรือผูท้ ค่ี ณะกรรมการมอบหมายเกีย่ วกับการซือ้
ขายหุน้ ของบริษทั ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทาการซือ้ ขาย
ข้อพึงระวัง
1) การจัดทาข้อมูล เอกสาร หรือรายงานทางการเงินทีไ่ ม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
2) การทาลายเอกสารโดยไม่ทราบรายละเอียดของเอกสารทีจ่ ะทาลาย
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ประธานทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้สงการให้
ั่
เจ้าหน้าทีท่ ด่ี แู ลเรื่องการลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมไม่ให้ นายสุนทร เข้าร่วมการประชุม เนื่องจากเกรงว่าจะคัดค้านในวาระอนุ มตั ิโบนั สกรรมการ ท่าน
ควรทาอย่างไร

คาแนะนา
บริษทั ต้องสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย ได้มสี ทิ ธิอย่างเท่า
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติใน
วาระใดๆ
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2. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิ บตั ิ ต่อข้อมูลและสารสนเทศ
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
2.1 มุ่งมันที
่ จ่ ะรักษาความลับของบริษทั ไม่นาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์สว่ นตัว หรือเปิ ดเผยแก่บุคคลภายนอก
2.2 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่ วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ขอ้ มูลดังกล่าวก่อน
เปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อมูลภายในทาการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั โดยตนเอง คู่
สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุน
ส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี และหลังการเปิ ดเผย
ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
ข้อพึงระวัง
1) การแบ่งปั นข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
2) การขาดมาตรการป้ องกันความเสีย่ งในการจัดการกับข้อมูล เพื่อไม่ให้ถูกทาลายหรือเกิดการสูญหาย
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) หากท่านทาหน้าทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งทีส่ ามารถเข้าถึงระบบข้อมูลประวัตกิ รรมการ และผูบ้ ริหารได้ วันหนึ่งได้รบั
โทรศัพท์จากผูจ้ ดั การโรงงานขอให้สง่ ประวัตขิ องประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพื่อนาไปเผยแพร่ในนิตยสารเล่มหนึ่ง
โดยอ้างว่าได้รบั อนุญาตจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารแล้ว แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง ท่านจะทาอย่างไร

คาแนะนา
การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวของผูอ้ ่นื ต้องได้รบั การยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง ผูท้ เ่ี ปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัว
ของผูอ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญาตจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในตัวอย่างนี้ท่านควรสอบถาม
ไปยังเจ้าของข้อมูลโดยตรงเพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก่อนดาเนินการใดๆ
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3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อภาครัฐ
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
3.1 ให้ค วามสาคัญ กับ ความโปร่งใส และค านึ งถึงความซื่อ สัต ย์สุจริต ในการติด ต่ อ ท าธุรกรรมกับ เจ้าหน้ าที่ หรือ
หน่ วยงานภาครัฐ เพื่อหลีกเลีย่ งการดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการ
บริห ารจัด การที่ดี รวมทัง้ ต่ อ ต้ า นการให้ สิน บนต่ า งๆ ต่ อ เจ้า หน้ า ที่ ข องรัฐ เพื่ อ อ านวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั
3.2 ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบี ยบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจอย่าง
เคร่งครัด
3.3 เสนอความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศชาติ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
3.4 มุ่งมันด
่ าเนินโครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็ นนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากภาครัฐ หรือเป็ น
โครงการทีบ่ ริษทั ริเริม่ ขึน้ เอง
ข้อพึงระวัง
1) ความสัมพันธ์กบั นักการเมือง หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับนักการเมืองอันอาจทาให้เข้าใจผิดได้ว่าไม่เป็ นกลางทางการ
เมือง หรือฝั กใฝ่ พรรคการเมือง
2) การแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงาน ในการปฏิบตั หิ น้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องทางการเมืองกับพรรคการเมืองใด
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ท่านควรทาอย่างไรถ้าหากพนักงานใต้บงั คับบัญชาของท่านลงสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล

คาแนะนา
ชีแ้ จงให้พนักงานใต้บงั คับบัญชาคนนัน้ ทราบว่าสามารถลงสมัครรับเลือกตัง้ ได้ หากไม่กระทบต่อการ
ปฏิบตั งิ านหลักทีป่ ฏิบตั อิ ยู่ และจะต้องไม่อา้ งความเป็ นพนักงานของบริษทั เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
เกีย่ วกับการสมัครรับเลือกตัง้ หรือการหาเสียงเลือกตัง้ หรือกระทาการอื่นใดทีท่ าให้สาธารณชนเกิดความ
เข้าใจผิดว่าบริษทั ให้การสนับสนุน มีสว่ นเกีย่ วข้อง หรือฝั กใฝ่ กบั กลุ่มการเมืองใด
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4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อองค์กรอิ สระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
4.1 เปิ ดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิ สระ และองค์กรอื่นๆ ในสังคม ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม
4.2 ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ทีอ่ งค์กรอิสระ และองค์กรอื่นๆ ในสังคมจัดขึน้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
และตอบสนองความคาดหวังของสังคม
4.3 ในการดาเนินการโครงการร่วมกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม ต้องคานึงถึงผลกระทบต่ อเศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ
4.4 ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย โดยไม่ละเมิดข้อบังคับ หรือข้อกาหนดทางกฎหมาย
ข้อพึงระวัง
1) การเผยแพร่ขอ้ มูลทีไ่ ม่ถูกต้องสูส่ าธารณะ
2) การเพิกเฉยต่อข้อร้องเรียนของชุมชน
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ทางบริษทั ได้รบั ข้อร้องเรียนจากชุมชน ในเรื่องปั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมและมลพิษจากการปล่อยน้าเสียลงสูแ่ ม่น้าลา
คลอง ทางบริษทั ควรดาเนินการอย่างไร

คาแนะนา
บริษทั ควรเร่งดาเนินการแก้ไขปั ญหาทีช่ มุ ชนร้องเรียนในด้านปั ญหาสิง่ แวดล้อมและมลพิษให้ถกู ต้องตามที่
กฎหมายกาหนดไว้โดยการจัดทาระบบบาบัดน้าเสีย มีการตรวจสอบทางชีวภาพ กายภาพ และ เคมี ก่อน
ปล่อยลงสูแ่ ม่น้าลาคลอง เพื่อไม่ให้เกิดปั ญหามลพิษกับชุมชน และสิง่ แวดล้อม
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5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
5.1 ปฏิบตั ติ ่อลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์และยุตธิ รรม รวมทัง้ เปิ ดเผยและให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับสินค้าและบริการที่
ถูกต้องครบถ้วนแก่ลกู ค้า โดยไม่บดิ เบือนข้อเท็จจริง
5.2 ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขข้อผูกพันต่างๆ ทีม่ ตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้บริการ และปฏิบตั ติ ่อลูกค้าด้วยความมี
น้าใจ
5.3 คาร้องเรียนของลูกค้าพึงได้รบั เอาใจใส่ และดาเนินการอย่างเป็ นธรรมเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่าง
รวดเร็ว
5.4 รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูเ้ กีย่ วข้องโดยมิชอบ
5.5 ผลิตสินค้าทีม่ คี ุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างสม่าเสมอ
5.6 ไม่คา้ กาไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้า และหลีกเลีย่ งการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าทีไ่ ม่เป็ น
ธรรมต่อลูกค้า
ข้อพึงระวัง
1) การนาข้อมูลของบริษทั ลูกค้าไปพูดในทีส่ าธารณะ
2) การแสดงกิรยิ าทีไ่ ม่เหมาะสมระหว่างทีม่ กี ารโต้เถียงกับลูกค้า
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ท่านได้ยนิ ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายคุยกับลูกค้าเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทล่ี กู ค้าได้พฒ
ั นาขึน้ ซึง่ จะมีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์น้ี ใน
อีกไม่กส่ี ปั ดาห์ขา้ งหน้า ท่านจะสามารถนาเรื่องนี้ไปบอกให้กบั ผูอ้ ่นื ทราบได้หรือไม่

คาแนะนา
ไม่ได้ เนื่องจากข้อมูลประเภทนี้เป็ นข้อมูลสาคัญของบริษทั ลูกค้าทีย่ งั ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ ท่านไม่ควรนา
ข้อมูลนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ หรือไม่ควรแลกเปลีย่ นข้อมูลนี้กบั ผูอ้ ่นื ทีอ่ าจนาข้อมูลนี้ไปใช้ได้ เพราะอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ลูกค้า
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6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
6.1 รักษาสัมพันธภาพทีย่ งยื
ั ่ นกับคู่คา้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
6.2 การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรเจาะจงข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือ
พยายามเลือกสรรคุณลักษณะทีโ่ น้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน้ ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมีความจาเป็ น
ซึง่ มีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
6.3 ให้ ค านึ ง ถึ ง ความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่ เอารัด เอาเปรีย บ และมีค วามซื่อ สัต ย์ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ รัก ษา
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และกติกาทีก่ าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด
6.4 ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ ม่สจุ ริตในการค้ากับคู่คา้
6.5 ปฏิบ ัติต ามเงื่อนไขต่ างๆ อย่างเคร่งครัด และมีการปฏิบ ัติต่ อเจ้าหนี้อ ย่ างเป็ น ธรรม รวมถึงการชาระคืน ตาม
กาหนดเวลา การดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้อผูกพัน
ในสัญญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ในการคัดเลือกคู่คา้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารคัดเลือกผูข้ าย ผูส้ ่ง
มอบ และผูใ้ ห้บริการ โดยปฏิบตั ติ ามวิธกี ารปฏิบตั งิ านเรื่อง การจัดซือ้ จัดจ้าง การประเมินผูส้ ง่ มอบ และการพัฒนา
ผูส้ ง่ มอบ
ข้อพึงระวัง
1) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในการคัดเลือกผูข้ ายสินค้าหรือบริการ เช่น การยอมรับของกานัลทีไ่ ม่
เหมาะสม
2) การเลือกผูข้ ายสินค้าหรือบริการทีเ่ ป็ นญาติพน่ี ้อง หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ท่านกาลังคัดเลือกบริษทั ทีป่ รึกษาภายนอกให้มาวางระบบในบริษทั ซึง่ พีช่ ายของท่านดาเนินธุรกิจทีป่ รึกษาใน
ด้านนี้อยู่เช่นกัน และท่านก็พจิ ารณาเห็นว่าพีช่ ายของท่านมีคุณสมบัตเิ หมาะสมกับงานในลักษณะทีท่ ่านต้องการ
เป็ นอย่างมาก ท่านจะสามารถว่าจ้างพีช่ ายของท่านให้ทางานนี้ได้หรือไม่
คาแนะนา
ถึงแม้ว่าพีช่ ายของท่านจะมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม แต่ท่านก็ไม่สมควรจ้างพีช่ ายของตนเอง เพราะ การว่าจ้าง
จะทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั อย่างไรก็ดพี ช่ี ายของท่านยังมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั การ
คัดเลือกเป็ นทีป่ รึกษาให้แก่บริษทั แต่ท่านจะต้องไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้องในการเลือก การตัดสินใจ และการเสนอ
ว่าจ้าง
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7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
7.1 ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่ งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันทีด่ อี ย่างเสมอภาคกัน
7.2 ไม่กดี กันผูอ้ ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
7.3 ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยป้ ายสี และโจมตีค่แู ข่งโดยปราศจากมูลความจริง
หรือมีการกระทาการใด ๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
ข้อพึงระวัง
1) การร่วมกันกาหนดราคา หรือเงื่อนไขการขายสินค้า หรือบริการทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อคู่แข่งทางการค้ารายอื่น
2) การทาความตกลงกับลูกค้า ทีม่ ผี ลเป็ นการเอาเปรียบคู่แข่งรายอื่น
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) หากท่านได้รบั มอบหมายให้นาสินค้าและนวัตกรรมของบริษทั ไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าทีจ่ ดั ขึน้ ในประเทศ ซึง่
ท่านต้องการทีจ่ ะแสดงว่าคุณภาพสินค้าของบริษทั ดีกว่าสินค้าชนิดเดียวกันที่ผลิตโดยบริษทั ผูผ้ ลิตรายอื่น ท่านจะ
สามารถนาสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นมาทดสอบคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อหน้ าผู้ท่มี า
ร่วมงานแสดงสินค้าได้หรือไม่
2) หากท่านได้รบั การเชิญชวนจากคู่แข่งทางการค้าเพื่อพบปะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับแผนการตลาดเพื่อ
จัดสรรกลุ่มลูกค้าและพืน้ ทีก่ ารขาย เพื่อตัดราคาระหว่างกัน ท่านจะทาอย่างไรต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว

คาแนะนา
1) ท่านไม่สามารถนาสินค้าของผูผ้ ลิตรายอื่นมาร่วมทดสอบได้แม้วา่ จะเป็ นการพิสจู น์ขอ้ เท็จจริงก็ตาม เพราะ
เป็ นการกระทาทีผ่ ดิ มารยาททางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากท่านต้องการแสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าก็
สามารถนามาทดสอบเปรียบเทียบได้ แต่ไม่ควรระบุแหล่งผลิตสินค้าหรือผูผ้ ลิตสินค้าทีน่ ามาทดสอบ
เปรียบเทียบ
2) ท่านควรจะปฏิเสธการเข้าร่วมสนทนาในประเด็นดังกล่าว และควรรายงานเรื่องทีเ่ กิดขึน้ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
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8. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
8.1 ปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศักดิศรี
์ ของความเป็ นมนุ ษย์และสิทธิขนั ้ พื้นฐานของ
มนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
8.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานแต่ละคน ในรูปของเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้ เลีย้ ง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุน
ทดแทน กองทุนสารองเลีย้ งชีพ การทาประกันสุขภาพ และอื่นๆ
8.3 การแต่งตัง้ และโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความสุจริตใจ และตัง้ อยู่บน
พืน้ ฐานของความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้ ๆ
8.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอ
8.5 ให้การส่งเสริม สนับสนุน ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ
8.6 รับฟั งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึง่ ตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานความรูท้ างวิชาชีพของพนักงาน
8.7 ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
8.8 หลีกเลี่ยงการกระทาใดๆ ที่ไม่เป็ นธรรมต่อพนักงาน และเปิ ดโอกาสให้พนักงานร้องทุกข์อนั เนื่องมาจากได้รบั
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็ นธรรมเพื่อให้ได้รบั การแก้ไขในวิถที างทีถ่ ูกต้อง
ข้อพึงระวัง
1) การทางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้ าหรือเครื่องมือ เครื่องจักร โดยไม่ปฏิบตั ติ ามคู่มอื การใช้งาน
2) การไม่รายงานอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดในสถานทีท่ างาน
3) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับและระเบียบปฏิบตั วิ ่าด้วยสุขอนามัยและความปลอดภัย
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของท่านรายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยได้ยนิ เสียงอยู่บ่อยครัง้ ซึง่ เขาได้ไปพบแพทย์แล้ว และแพทย์
ได้ให้ความเห็นว่าอาจจะมาจาก 2 สาเหตุ คือ การได้ยนิ เสียงดังมากๆ หรือ อยู่ในสภาพแวดล้อมทีม่ เี สียงดังเป็ น
ประจา ผู้ใต้บงั คับบัญชาของท่านจึงสงสัยว่าอาจเกิดจากการได้ยนิ เสียงเครื่องจักรในบริเวณสถานที่ทางาน ใน
ฐานะทีท่ ่านเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ท่านจะปฏิบตั อิ ย่างไร
2) หัวหน้างานของท่านสังให้
่ ท่านเตรียมใบสังซื
่ อ้ งานบริการทีม่ มี ูลค่า 20,000 บาท แต่เขามีอานาจอนุ ม ัตคิ ่าใช้จ่าย
เพี ย ง 15,000 บาท จึ ง สัง่ ให้ ท่ า นแบ่ ง ใบสัง่ ซื้ อ ออกเป็ น 2 ใบ เพื่ อ ที่ เ ขาจะได้ ไ ม่ ต้ อ งเสนอขออนุ ม ัติ จ าก
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงขึน้ ไป ท่านควรจะทาอย่างไรในสถานการณ์น้ี
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คาแนะนา
1) ในฐานะทีท่ ่านเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา เมื่อได้รบั รายงานความผิดปกติ ท่านควรดาเนินการให้มกี ารตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทันที เพราะพนักงานทุกคนมีหน้าทีใ่ นการรายงานความผิดปกติทเ่ี กิดขึน้ ให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
แม้ว่าจะเป็ นความผิดปกติเพียงเล็กน้อย หรือเป็ นเพียงข้อสงสัย ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้ องกัน หรือยับยัง้ อันตราย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ทนั ท่วงที
2) การกระทาเช่นนี้เป็ นการขออนุมตั ทิ ไ่ี ม่ถูกต้อง และขัดต่อหลักการควบคุมภายในที่ดี ท่านควรจะแจ้งให้
หัวหน้างานของท่านทราบวิธปี ฏิบตั ทิ ถ่ี ูกต้อง หรือหากอึดอัดใจทีจ่ ะแจ้ง ท่านสามารถแจ้งเรื่องทีเ่ กิดขึน้ ได้กบั
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
9.1 มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านความปลอดภัย
คุณภาพชีวติ และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึง
คุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม ตลอดจนคานึงถึงการดาเนินธุรกิจทีจ่ ะมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
9.2 การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ ของบริษทั จะต้องทาให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ
9.3 จัดการอบรมรวมถึงกิจกรรมภายในองค์กรฯ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึกและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน
สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร
ข้อพึงระวัง
1) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่คมุ้ ค่า
2) กระบวนการผลิตทีม่ ขี องเสียจากกระบวนการผลิตมากกว่าปกติ
3) การจัดการกับขยะอันตรายผิดวิธี
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ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) บริษทั ให้ท่านสังซื
่ อ้ สีสเปรย์ โดยทีท่ ่านรูจ้ กั พนักงานทีบ่ ริษทั ผลิตสีสเปรย์รายหนึ่งซึง่ สามารถสังซื
่ อ้ ได้ในราคาถูก
กว่าซือ้ ยีห่ อ้ ทีใ่ ช้อยู่ในปั จจุบนั แต่บริษทั ดังกล่าวยังไม่ได้รบั การรับรองมาตรฐานเรื่องการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ท่าน
จะทาอย่างไร
คาแนะนา
การสังซื
่ อ้ วัสดุทเ่ี ป็ นสารเคมีสาหรับใช้ในสานักงานหรือโรงงานต้องมันใจว่
่ าเป็ นสินค้าทีไ่ ด้รบั การรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยจากหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และมีแหล่งผลิตทีน่ ่าเชือ่ ถือ

10. จรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
10.1 กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั ทุกระดับ ต้องไม่เข้าไปเกีย่ วข้องกับเรื่องคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม
10.2 พนักงาน บริษัททุกคนไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทาทีเ่ ข้าข่ายทุจริตคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับ
บริษทั ต้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชา หรือบุคคลทีร่ บั ผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรือบุคคลที่กาหนดให้ทาหน้ าที่รบั ผิดชอบ
เกีย่ วกับการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณบริษทั ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดไว้
10.3 บริษัท จะให้ค วามเป็ น ธรรมและคุ้ม ครองพนัก งานที่ป ฏิเสธการร่ วมคอร์รปั ชัน่ หรือ แจ้งเรื่อ งที่เกี่ย วกับ การ
คอร์รปั ชันที
่ ่เกีย่ วข้องกับบริษัท โดยใช้นโยบายคุ้มครองผู้รอ้ งเรียน หรือผูท้ ่ใี ห้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่
10.4 ผูท้ ก่ี ระทาคอร์รปั ชัน่ เป็ นการกระทาผิดจรรยาบรรณของบริษทั ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบทีบ่ ริษทั กาหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รบั โทษตามกฎหมายหากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
10.5 บริษัทตระหนักถึงความสาคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท รวมถึงพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ ในเรื่องที่ต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่
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10.6 ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ โดยการจัดสัมมนาและอบรมเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ิในการ
ต่ อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษัท เพื่อเป็ นการให้ค วามรู้ และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับการต่ อต้านทุ จริต
คอร์รปั ชัน่
10.7 บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันเป็
่ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยระบุ
เหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ประเมินระดับความเสีย่ งในด้านโอกาสเกิด และผลกระทบทีอ่ าจ
เกิดขึน้ เพื่อนาไปใช้ทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของบริ
่
ษทั ให้สามารถนาไปปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิทธิผล
10.8 จัดให้มกี ระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงาน
สาคัญต่างๆ เพื่อป้ องกันและติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขทีเ่ หมาะสม
10.9 กาหนดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้ านการทุจริตคอร์รปั ชันอย่
่ างสม่า เสมอ โดยนาเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
ข้อพึงระวัง
1) การจ่ายเงินให้กบั บุคคลทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการทาธุรกรรมนัน้ เพื่อแลกเปลีย่ นกับสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่ควรได้
2) การทาธุรกรรมกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐหรือสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีด่ งั กล่าวมีอทิ ธิพลต่อ
การตัดสินใจเกีย่ วกับสัญญาทีท่ ากับรัฐ
3) รับหรือให้คาแนะนาทางธุรกิจ ทีต่ อ้ งใช้ความสัมพันธ์พเิ ศษกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ หรือบุคคลใดๆ
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) บริษทั ให้ท่านสังซื
่ อ้ เม็ดพลาสติก โดยทีท่ ่านเป็ นญาติกบั พนักงานขายของบริษทั ทีจ่ าหน่ายเม็ดพลาสติก แห่งหนึ่ง
ญาติของท่านได้รบั ปากกับท่านว่าหากสังซื
่ อ้ ถึงยอดทีก่ าหนดไว้จะให้ค่าคอมมิชชัน่ 1 % ของยอดขาย ท่านควร
ดาเนินการอย่างไร
คาแนะนา
ในการสังซื
่ อ้ สินค้าในแต่ละครัง้ ควรมีการเปรียบเทียบราคาจากผูจ้ าหน่ายอย่างน้อย 3 รายเพื่อให้ได้ราคา
สินค้าทีม่ คี วามเหมาะสม และราคาถูกทีส่ ดุ และผูจ้ าหน่ายทีน่ ามาเปรียบเทียบต้องมีความน่าเชื่อถือ ผ่านการ
คัดเลือกตามระบบ ระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ านของบริษทั
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11. จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิ ดทรัพย์สินทางปัญญา
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
11.1 พนักงานของบริษทั ทุกคนต้องให้ความเคารพ และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผู้อ่นื หากพบการกระทา
ทีเ่ ป็ นหรืออาจเป็ นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ผบู้ งั คับบัญชารับทราบ
11.2 ตรวจสอบข้อมูลอันเป็ นสิทธิของบุคคลภายนอก ที่ได้รบั มาหรือจะนามาใช้ภายในบริษทั เพื่อลดโอกาสที่จะเกิด
กรณีละเมิดทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของผูอ้ ่นื
11.3 พนักงานมีหน้ าที่รายงานต่อผู้บงั คับบัญชาเมื่อพบการกระทาผิดที่เห็นว่าเป็ นการละเมิดสิทธิ อาจนาไปสู่การ
ละเมิดสิทธิ หรือการกระทาทีอ่ าจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
11.4 ในการทางาน พนักงานต้องดูแลรักษางาน ข้อมูล สูตร สถิติ โปรแกรม วิธกี าร กระบวนการ และข้อเท็จจริงต่างๆ
ทีเ่ ป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด และไม่เปิ ดเผยให้กบั ผูใ้ ด เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากทาง
บริษทั
ข้อพึงระวัง
1) การทาซ้า ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ โดยไม่มี
เหตุสมควร
2) การใช้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นความลับ หรือเป็ นสิทธิของผู
์ อ้ ่นื โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าของ
3) การตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รักษาสิทธิและ
์
คุม้ ครองสิทธิในทรั
์ พย์สนิ ทางปั ญญาของบริษทั โดยไม่มคี วามเข้าใจทีช่ ดั เจนและถูกต้อง
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) บริษทั มีนโยบายให้ปรับปรุงงานด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) โดยให้จดั หาโปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้
ซึง่ โปรแกรมดังกล่าวมีจาหน่ ายในราคาทีส่ งู มากและมีการสงวนลิขสิทธิตามกฎหมาย
เนื่องจากลูกน้องของท่านมี
์
เพื่ อ นที่ อ ยู่ ฝ่ าย R&D ของบริษั ท แห่ ง หนึ่ ง และได้ ใช้ โ ปรแกรมดัง กล่ า วอยู่ เพื่ อ ต้ อ งการให้ ไ ด้ ผ ลงานจาก
ผูบ้ งั คับบัญชา ลูกน้องของท่านจึงขอ Copy โปรแกรมดังกล่าวมาทดลองใช้ในงานเพื่อเป็ น การประหยัดค่าใช้จ่าย
เมื่อท่านทราบเรื่อง ท่านจะทาอย่างไร
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คาแนะนา
การนาโปรแกรมทีส่ งวนลิขสิทธิตามกฎหมายมาใช้
อย่างไม่ถูกต้อง มีความเสีย่ งต่อการถูกฟ้ องร้องและเป็ น
์
การกระทาทีผ่ ดิ กฎหมาย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษทั ในภายหลัง ถึงแม้ว่าเป็ นเพียงการ
ทดลองนามาใช้กไ็ ม่สมควร ท่านควรสังให้
่ ลบโปรแกรมดังกล่าวออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษทั และ
กาชับไม่ให้มโี ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทไ่ี ม่ได้ผ่านการจัดซือ้ อย่างถูกต้องตามกฎหมายมาใช้กบั เครื่องของบริษทั

12. จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการทีว่ ่า การตัดสินใจใดๆ
ในการดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์ สูงสุดของบริษัทเท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
12.1 กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิ ดเผยรายการทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันให้บริษทั ทราบถึง
ความสัมพันธ์ หรือการเกีย่ วโยงของตนในรายการดังกล่าว
12.2 การพิจารณาการเข้าทาธุรกรรมต่างๆ กาหนดให้ผทู้ ม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องหรือเกีย่ วโยงกับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องไม่
เข้าร่วมการพิจารณา และไม่ มีอานาจอนุ ม ั ติในธุ รกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการท ารายการให้พิจารณาถึงความ
เหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
12.3 รายการที่ เกี่ย วโยงกัน และรายการที่ มี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ จะต้ อ งได้ ร ับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ริ ายการ
อย่างเหมาะสมรอบคอบต่อไป
12.4 ผูบ้ ริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ข้อพึงระวัง
1) ผลประโยชน์สว่ นตัวทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั
2) ความสัมพันธ์สว่ นตัวทีอ่ าจขัดแย้งกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
3) ความสัมพันธ์ดา้ นการเงินกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งกับบริษทั
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ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) ท่านเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทแห่งหนึ่งมีอานาจอนุ มตั กิ ารสังซื
่ อ้ และจ่ายเงินในวงเงิน 1 ล้านบาท ภรรยาของท่าน
เปิ ดบริษัท ขายวัสดุก่อสร้าง เมื่อบริษั ทมีโครงการจัดสร้างคลังสินค้า ท่านจึงสังการให้
่
ฝ่ายจัดซื้อดาเนินการซื้อ
สินค้าจากบริษทั ภรรยาของท่านเท่านัน้ และในการสังซื
่ อ้ แต่ละครัง้ ต้องไม่เกินวงเงิน 1 ล้านบาท

คาแนะนา
ควรจัดทางบประมาณโครงการและทาการเปรียบเทียบราคาจากผูข้ ายตามระบบ ระเบียบวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ของบริษทั ให้เรียบร้อย และท่านควรแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบ และให้คณะกรรมการเป็ นผูอ้ นุมตั ิ
การดาเนินการดังกล่าว หรือให้ผบู้ ริหารท่านอื่นทีม่ คี วามเป็ นอิสระ และไม่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ
รายการนัน้ เป็ นผูอ้ นุมตั กิ ารสังซื
่ อ้ และการสังจ่
่ ายเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็ นธรรม

13. จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
กลุ่มบริษัท ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) สนับ สนุ น และเคารพหลักการด้านสิท ธิม นุ ษ ยชนอัน มีส่วน
สัมพันธ์กบั ธุรกิจในลักษณะการเพิม่ คุณค่า และถือเป็ นปั จจัยสาคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิม่ และผลผลิต รวมทัง้
หมันตรวจตราดู
่
แลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เข้าไปมีส่วนเกีย่ วข้องกับการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุ ษยชน ด้วยการยอมรับหลักปฏิบตั ิท่เี ป็ นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลักสิทธิมนุ ษยชนขององค์การ
สหประชาชาติ
นโยบายและแนวการปฏิ บตั ิ
13.1 เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษทั ตลอดจนกฎหมายทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศที่
เกีย่ วข้องโดยเคร่งครัด
13.2 พัฒนาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบตั ิตนต่อการเคารพสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงเพื่อเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นสะท้อนปั ญหา และแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากมีเหตุการณ์หรือการกระทาทีเ่ กีย่ วข้องต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
13.3 จัดให้มีก ระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ย วข้องกับ สิท ธิม นุ ษ ยชนหลังจากที่ได้รบั แจ้งจาก
พนักงาน และ/หรือผูม้ สี ่วนได้เสีย พร้อมรายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูง เพื่อดาเนินการพัฒนาบรรเทา หรือ
แก้ไขผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม
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13.4 ปฏิบตั ติ ่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม เสมอภาคให้เกียรติ และให้โอกาส ควบคู่ไปกับการให้ความสาคัญในการดูแล
ชุมชนและสังคมบนพืน้ ฐานของความปลอดภัยและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี ตลอดจนการส่งเสริมคู่คา้ ธุรกิจให้เติบโตไป
ด้วยกันอย่างรับผิดชอบและการเคารพสิทธิพน้ื ฐานของผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
ข้อพึงระวัง
1) จะต้องมีใจเป็ นกลาง โดยต้องบันทึกตามข้อเท็จจริงที่ได้ บันทึกให้ชดั เจนว่าสิง่ ใดเป็ นข้อเท็จจริงที่ ประสบด้วย
ตนเอง หรือสิง่ ใดเป็ นข้อเท็จจริงทีไ่ ด้รบั การบอกเล่าซึง่ อาจเอนเอียงเข้าข้างฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
2) ควรระมัดระวังเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งเป็ นเรื่องอ่อนไหว การสื่อสารเรื่องคาถามและการทาความ
เข้าใจกับปฏิกริ ยิ าของผูเ้ สียหายเป็ นสิง่ สาคัญ
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) บริษัทเปิ ดรับสมัครพนักงานขายสินค้าของบริษัทที่มกี ารเปิ ดหน้าร้านอยู่ด้านหน้าของบริษทั โดยในประกาศรับ
สมัคร มีการก าหนดเพศคือ เพศหญิง หน้ าตาสวย หุ่นดี เท่านัน้ จึงจะผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์ ในเบื้องต้น
จานวน 2 อัตรา เมื่อมีผมู้ าสมัครงานพบว่า บุคคลนัน้ เป็ นเพศชาย และผิวดา รปภ.ของบริษทั จึงแจ้งว่าให้กลับไป
คุณสมบัตไิ ม่สอดคล้องตามประกาศ

คาแนะนา
บริษทั ไม่ควรมีการกาหนดคุณลักษณะของผูส้ มัครงานแต่ควรดูทค่ี วามสามารถ คุณวุฒกิ ารศึกษาทีเ่ หมาะสม
กับตาแหน่งงานทีร่ บั สมัคร เพื่อไม่เป็ นการกีดกันหรือแบ่งแยกเพศ และเป็ นการเคารพสิทธิมนุษยชน

14. จรรยาบรรณว่าด้วยการทารายการระหว่างกันของบริษทั
การทารายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ี
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
นโยบายแนวปฏิ บตั ิ
14.1 ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขัน้ ตอน อานาจดาเนิน การตามกระบวนการที่กาหนดไว้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้ วนก่ อน
ดาเนินการ
14.2 ไม่ดาเนินการหากมีการร้องขอให้มกี ารข้ามขัน้ ตอนหรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใดๆทีต่ อ้ งดาเนินการตามปกติ
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14.3 ดาเนินการตามแนวปฏิบตั แิ ละกระบวนการในการพิจารณาอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกัน รายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่ อบริษัท ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกาหนด
14.4 ดาเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็ นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั
14.5 รายการระหว่างกันจะต้องได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ริ ายการอย่างรอบคอบเหมาะสม
ข้อพึงระวัง
1) รายการระหว่างกันจะต้องมีราคาและเงื่อนไขทีเ่ ป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์
ตัวอย่างสถานการณ์และคาแนะนาแนวทางปฏิ บตั ิ
1) การขอยืมตัวพนักงานจากบริษทั ย่อยเพื่อมาช่วยปฏิบตั งิ านในหน่วยงานของท่านเป็ นการชัวคราว
่
โดยให้ผบู้ ริหาร
ของทัง้ สองบริษทั ตกลงด้วยวาจาจะสามารถทาได้หรือไม่

คาแนะนา
ไม่ สามารถท าได้ การยืม ตัวบุ ค ลากรระหว่างบริษัท ต้อ งปฏิบ ัติต ามระเบีย บการบริห ารงานบุ ค คล และ
ระบุCost center เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
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แบบการเปิ ดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้อ่านคูม่ อื จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ฉบับนี้อย่าง
ครบถ้วนและทาความเข้าใจอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงขอรายงานดังต่อไปนี้
(โปรดทาเครื่องหมาย X ในช่อง  และ  รวมทัง้ เพิม่ ข้อมูลหากจาเป็ น (ถ้ามี))
 ข้าพเจ้าไม่มรี ายการทีอ่ าจเป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันกับผลประโยชน์ของบริษท
ั
 ข้าพเจ้ามีรายการทีอ่ าจเป็ นผลประโยชน์ทข่ี ดั กันกับผลประโยชน์ของบริษท
ั โดยมีลกั ษณะของรายการ
ดังต่อไปนี้
O มีการทาธุรกรรมทีม
่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทัวไป
่ ระหว่างบริษทั หรือบริษทั ในเครือ กับ
 ข้าพเจ้า โดยใช้ช่อื ข้าพเจ้าเอง
 ข้าพเจ้า โดยใช้ช่อื อื่น (ระบุชอ่ ื )....................................................
 ผูท
้ เ่ี กีย่ วดองในครอบครัวของข้าพเจ้า* หรือผูแ้ ทนของข้าพเจ้า
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................นามสกุล................................
เกีย่ วดองเป็ น.........................................................................................
(*ผูท้ เ่ี กีย่ วดองในครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บิดา มารดา บุตร)
ข้าพเจ้าขอรายงาน ดังต่อไปนี้ (กรุณาแนบเอกสารเพิม่ เติม (ถ้ามี))
1. รายละเอียดของรายการ
2. วิธกี ารแก้ไข ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าได้ดาเนินการแก้ปัญหาแล้ว (ถ้ามี)
ลงชื่อ............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ............../................../..................
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา

:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ............................................................
(.........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที.่ ............../................../..................
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ใบลงนามรับทราบปฏิ บตั ิ

วันที.่ ..........เดือน.........................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................รหัสพนักงาน
...............................................ตาแหน่ง........................................................แผนก...................................................ฝ่ าย
................................................
ได้รบั ทราบและยินดีปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ขิ องผูบ้ ริหารและ/หรือพนักงานทีร่ ะบุอยูใ่ นคู่มอื จรรยาบรรณธุรกิจของ บริษทั
ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
อนึ่ง ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า หากข้าพเจ้ากระทาการอย่างใดทีเ่ ป็ นการฝ่ าฝืนจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการ
ทางานของบริษทั ย่อมได้รบั โทษทางวินยั ตามควรแก่กรณี

.....................................................
(...................................................)
วันที.่ .............................................
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เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
เรียน ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด
(มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของ บริษทั
ปั ญ จวัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระ จานวน 3 ท่ าน โดย 1 ในนัน้ มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถท าหน้ าที่ในการสอบทานความน่ าเชื่อถือ
ของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู กิ จ การ
ปฏิบตั หิ น้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษ ั ท และตามกฎบั ต รของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้แก่
ชื่อ-สกุล
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มี
การประชุ ม ทัง้ สิ้น รวม 4 ครัง้ โดยมีก ารหารือ และแลกเปลี่ย น
ข้อคิดเห็นกับผูบ้ ริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีในเรื่อง
ทีเ่ กีย่ วข้อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทาน
งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจา
รายไตรมาส และประจาปี 2564 ซึ่งได้จดั ท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ของไทยและสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากนโยบาย
บัญชีทส่ี าคัญ รายงานทางการเงินที่มนี ัยสาคัญ การประมาณการ
ทางบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลที่
สาคัญ ร่วมกับผู้สอบบัญ ชี และฝ่ ายจัดการ พร้อ มให้คาแนะน า
รวมถึงข้อ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ก่อ นจะให้ความเห็นชอบและ
นาเสนอคณะกรรมการบริษทั
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ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจการได้ป ระชุ ม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการของบริษทั เข้าร่วมประชุม
1 ครัง้ เพื่อ ปรึก ษาหารือ กัน อย่า งอิส ระถึง การได้ร บั ข้อ มู ล ที่ มี
สาระสาคัญในการจัดทางบการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อเป็ นประโยชน์ กบั ผู้ใช้
งบการเงิน รวมทัง้ พฤติการณ์อนั ควรสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตหรือ
การฝ่ าฝืนกฎหมายของกรรมการและผูบ้ ริหาร
สาหรับรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงาน
ทางการเงิน ของบริษ ัท ได้ จ ัด ท าขึ้น อย่ า งถู ก ต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักการบัญชีทร่ี บั รองโดยทั ่วไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและมีข้อมูลซึ่งจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน

2. ความเพี ย งพอของระบบควบคุม ภายใน การบริ ห าร

3. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย

ความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทาน
การด าเนิ น งานของบริษ ั ท ว่ า เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับธุรกิจของบริษ ัท
และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนิ นธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและกากั บ
ดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ย วข้อ ง โดยไม่ พ บว่า มีก ารฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิบ ัติต ามที่เป็ น
สาระสาคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสี่ยง
จากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบัญ ชี และรับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร โดยให้ความสาคัญ ในเรื่อ ง ความเสี่ย งด้านกฎระเบีย บ
ความเสีย่ งด้านมลภาวะทางสิง่ แวดล้อมอันเกิดจากพลาสติกและ
ปั ญหาขยะพลาสติก และความเสีย่ งด้าน Cyber Security เป็ นต้น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง (Risk Management
Committee) ท าหน้ าที่กากับดูแลเรื่อ งความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้ การอนุ มตั นิ โยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ ง
ติด ตามการประเมิน ความเสี่ย ง อนุ ม ตั ิม าตรการจัดการความ
เสีย่ ง และมีการสรุปรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ให้ ค ณะกรรมการบริษ ัท ฯ รับ ทราบอย่ า งสม่ า เสมอ ซึ่ ง ท าให้
เชื่อมั ่นว่าบริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
เพีย งพอกับ สภาพการด าเนิ น ธุรกิจ และสามารถบริห ารความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานความเพีย งพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจาปี 2564
โดยพิ จ ารณาจากแบบประเมิน ความเพีย งพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการควบคุมภายใน
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission) เพื่ อ ประเมิ น ระบบการควบคุ ม
ภายใน การบริห ารความเสี่ย ง ความเชื่ อ ถื อ ได้ ข องรายงาน
ท างการเงิ น ซึ่ ง ผลการป ระเมิ น สร้ า งความ เชื่ อมั น่ อย่ า ง
สมเหตุ ส มผลได้ว่า บริษ ัท มีร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ดีแ ละ
เพีย งพอต่ อ การด าเนิ น ธุรกิจ และสอดคล้อ งกับ ความเห็น ของ
ผู้สอบบัญ ชีท่ีรายงานว่า จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่
เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลต่องบการเงินของบริษทั ฝ่ ายจัดการเน้ น
การสร้ า งความตระหนั ก รู้ เ พื่ อ ส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม
จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รปั ชั ่นให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง
โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้ องกัน
นอกจากนี้ได้นาเครื่องมือแบบประเมินตนเองไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมตามความพร้อ มของแต่ละธุรกิจทัง้ ในประเทศไทย
และประเทศจีน โดยตระหนัก เรื่อ งการก ากับ ดูแ ล การบริห าร
ความเสี่ย ง การปฏิบ ัติต ามกฎหมาย ระเบีย บต่ า งๆ และการ
ควบคุม ให้สอดคล้อ งกับกฎหมาย ส านักงานตรวจสอบร่วมกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานพัฒนารายงานโดยใช้ Data Analytics เพิม่ ขึ้นอย่าง
ต่อ เนื่ อ งเพื่อ ให้ธุรกิจใช้ก ากับ ดูแลงานในความรับผิดชอบ และ
ผูต้ รวจสอบสามารถใช้ในงานตรวจสอบ

4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
รายการที่ เกี่ ย วโยงกัน หรือ รายการที่ อ าจมีค วามขัด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ ของบริษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส โดยยึดหลักความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็ น
ปกติทางธุรกิจ และประโยชน์ สูงสุดของบริษทั พร้อมทัง้ เปิ ดเผย
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลา
ทีก่ าหนด

5. การกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ให้ความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ กับการส่งเสริมและมุง่ เน้นให้ดาเนินงานตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสริมและ
ติด ตามความคืบ หน้ า ของกระบวนการพัฒ นาการก ากับ ดู แ ล
กิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อ เนื่ อง โดยในปี
2564 จัดให้ม ีการทบทวนและปรับ ปรุงนโยบายการก ากับ ดูแ ล
กิจ การที่ดี คู่ม ือ จรรยาบรรณธุร กิจ และมาตรการต่ อ ต้า นการ
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น รวมทัง้ ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จาเป็ น
เพื่อพัฒนาระบบกากับดูแลกิจการที่ดใี ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ให้
มีความเป็ นมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล อันเป็ นการสร้างความ
มั ่นใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
บริษทั ได้จดั ประชุม คณะกรรมการบริษทั โดยไม่มผี ู้บริหาร
หรือ กรรมการที่เป็ นผู้บ ริห ารเข้ า ร่ว มประชุ ม ด้ ว ยปี ละ 1 ครัง้
เพื่อ ให้กรรมการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
บริหารกิจการบริษทั ของฝ่ ายจัดการได้อย่างเป็ นอิสระ
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6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิ จารณา คัดเลือก
และเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
คัด เลือ กความเหมาะสมของผู้สอบบัญ ชี และการเสนอแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกและ
คุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ท่ผี ่านมา สถานะของผูส้ อบ
บัญ ชี ทีม งานผู้สอบบัญ ชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญ ชี
เสมอ ข้อจากัดที่มสี าระสาคัญและข้อกาหนดของหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผูส้ อบ
บัญ ชี ม ีค วามเป็ นอิ ส ระและเป็ นกลางในการปฏิ บ ัติ ง านอย่ า ง
แท้จริง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
ผลการปฏิบ ัติงานของผู้ส อบบัญ ชี บริษ ัท สอบบัญ ชีธ รรมนิ ติ
จากัด ได้ประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั ิงานสาหรับปี
2564 ซึ่ง เป็ นปี ที่ 13 ของบริษ ัท สอบบัญ ชีแ ละเป็ นปี ที่ 4 ของ
ผู้สอบบัญ ชีท่ลี งนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่าเป็ นผู้มคี วาม
เข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ น
อิสระ มีความเป็ นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่ง
มอบงานตรวจตามเวลาอย่ า งสม่ า เสมอ มีผ ลการปฏิ บ ัติง าน
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ที่ น่ าพอใจ มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพี ย งพอ
เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อ ขออนุ มตั ิต่อ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ให้แต่งตัง้
1. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 4752 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 7517 และ/หรือ
4. นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 8658 และ/หรือ
5. นางสาวพจนรัตน์ ศิรพิ พิ ฒ
ั น์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที่ 8658 และ/หรือ

ส าหรับ ปี 2565 เป็ นปี ที่ 14 ของบริษ ั ท สอบบั ญ ชี และ
ก าหนดค่ า สอบบัญ ชี จ านวนเงิน ไม่ เกิน 2,415,000 บาทต่ อ ปี
โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริม การลงทุ น (BOI) กรณี ม ีก ารตรวจสอบและรับ รองบัต ร
ส่งเสริม การลงทุ น (BOI) เพิ่ม เติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000
บาท กรณี ม ีก ารเปิ ด บริษ ัท ย่อ ยในระหว่างปี ให้ก าหนดค่าสอบ
บั ญ ชี ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 100,000 บ าท ต่ อ หนึ่ งบริ ษ ั ท ทั ้ง นี้ ไม่ ร วม
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น เช่ น ค่ า พาหนะเดิน ทางปฏิ บ ัติ ง านต่ า งจัง หวัด
ผู้สอบบัญ ชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มคี วามสัม พันธ์และไม่มี
ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริษ ั ท ผู้ บ ริห าร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ มี ก าร
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติห น้ าที่ โดยการประเมิน ตนเองแบบราย
คณะและรายบุ ค คลตามแนวทางการก ากับ ดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
และกฎบัต รของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจ าทุ ก ปี
เพื่ อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า มี ก ารก าหนดขอบเขตหน้ า ที่ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
ครบถ้ ว นตามที่ ค ณะกรรมการบริษ ั ท ได้ ม อบหมายอย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ เป็ นไปตามหลัก การก ากับ ดู แ ลกิจ การที่ดี เพื่อ
ประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็น
โดยรวมว่า ได้ปฏิบตั หิ น้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษ ัท อย่ า งเพีย งพอและครบถ้ว น โดยใช้
ความรูค้ วามสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ น
อิสระ ไม่มขี อ้ จากัดในการรับทราบข้อมูลจากผู้บริหาร พนักงาน
และผูเ้ กี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อ ประโยชน์ ต่อ ผู้ม ีส่วนได้ส่วนเสีย ทุ ก ฝ่ ายอย่างเท่าเทีย มกั น

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
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