
ปาํจะรปนางยาร  2564
)นชาหม( ดักำจ กิตสาลพานฒัวจญป ทัษิรบ

PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

56 - 1 ONE REPORT



 



 

 

 สารบญั  

เร่ือง  หน้า 
 สารจากคณะกรรมการ 1-2 
 

รายงานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 4 

   

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน  
05 1. โครงสรา้งและการด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั 5-23 
 

2. การบรหิารจดัการความเสีย่ง 24-28 

307 3. การขบัเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยัง่ยนื 29-34 

08 4. การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ (MD&A) 35-42 

09 5. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอื่น 43-45 

   

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ  

11 6. นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 46-62 

12 7. โครงสรา้งการก ากบัดแูลกจิการ และขอ้มลูส าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผูบ้รหิาร พนกังานและอื่นๆ 

63-78 

13 8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 79-88 

 9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 89-93 

   

ส่วนท่ี 3 งบการเงิน  

 รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิและงบการเงนิ 94-175 

   

ส่วนท่ี 4 เอกสารแนบ  

  เอกสารแนบ 1 
ดดดด 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจควบคุม ผูท้ีร่บัมอบหมายใหม้คีวาม
รบัผดิชอบสงูสดุในสายงานบญัชแีละการเงนิ ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดแูลการท าบญัช ีเลขานุการบรษิทัและตวัแทนตดิต่อการประสานงานกรณีเป็นบรษิทั
ต่างประเทศ 

176-193 

  เอกสารแนบ 2 รายละเอยีดเกีย่วกรรมการของบรษิทัย่อย 194 

เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิาน
ของบรษิทั 

195-196 

เอกสารแนบ 4 ทรพัยท์ีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิและรายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 197 

เอกสารแนบ 5v 
นโยบายและแนวทางปฏบิตักิารก ากบัดแูลกจิการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณธุรกจิ ฉบบั
เตม็ทีบ่รษิทัไดจ้ดัท า 

198-243 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 244-246 



 

 

 

   

   

   

   

   



  
 
 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  | 1  

สารจากคณะกรรมการ 

 

 
 

                                 

เรยีน  ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 

ในปี 2564 เศรษฐกจิของประเทศไทยยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ระ

รอกใหม่ที่เริม่รุนแรงขึน้ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 2 ที่มีการประกาศล๊อกดาวน์ทัว่ประเทศท าให้ธุรกจิการท่องเที่ยวและการอุปโภค

บรโิภคหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหอุ้ปสงคข์องผลติภณัฑก์ลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นและบรรจุภณัฑ์สนิค้า

อุปโภคบรโิภคลดลง  นอกจากนี้ยงัมวีกิฤติการขาดแคลนชปิเซมคิอนดกัเตอรท์ีเ่ริม่ส่งสญัญาณมาตัง้แต่ปลายปี  2563 ก่อนจะ

หนักขึ้นในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ท าให้ยอดสัง่ผลิตรถยนต์บางรุ่นต้องชะลอตัวลงส่งผลต่อยอดขายกลุ่มอุตสาหกรรม

ชิน้สว่นยานยนต์ อย่างไรกด็ ีบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดถ้อืโอกาสจากวกิฤตต่างๆทีเ่กดิขึน้เร่งแผนบรหิาร

ต้นทุนและปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติโดยมุ่งเน้นการใชร้ะบบออโตเมชัน่และหุ่นยนต์ในการผลติ การใชร้ะบบดจิติลัในการ

สื่อสารขอ้มูลจากสายการผลติสู่ผูบ้รหิาร ท าให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลติได้เป็นอย่างด ีและจดัให้มมีาตรการป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในโรงงาน และสถานประกอบการท าใหไ้ม่มกีารหยุดชะงกัของการผลติ โดยทัง้หมดนี้เกดิจากความ

ร่วมมอืร่วมใจกนัทัง้ส่วนของฝ่ายบรหิารและพนักงานเพื่อบรหิารต้นทุนการผลติผ่านโครงการต่างๆ ทัง้สาขาทีป่ระเทศไทยและ

สาขาทีป่ระเทศจนี ดงันัน้ในช่วงครึง่ปีหลงัทีย่อดขายฟ้ืนตวัขึน้ในทุกอุตสาหกรรมจากสถานการณ์โควดิทีเ่ริม่ผ่อนคลาย ในขณะที่

แผนบรหิารต้นทุนและปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติไดแ้ลว้เสรจ็ไปในหลายสว่น เหล่านี้สง่ผลใหผ้ลการด าเนินงานในครึง่ปีหลงั

เริม่ดขีึน้ โดยมอีตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสุทธทิี่สงูขึน้กว่าปีก่อน ท าใหฐ้านะการเงนิของบรษิัทและบรษิัทย่อยไดก้ลบัมา

แขง็แกร่งและมเีสถยีรภาพดกีว่าปีทีผ่่านมา  

 



 

  

 2 | บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  

ส าหรบัปี 2565 จากการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกจิไทยเริม่ฟ้ืนตวัจากการคลายล๊อกดาวน์ อตัราของผูไ้ด้รบัวคัซนี

คบืหน้าไปอย่างมาก รวมถงึมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั จะสง่ผลบวกต่อกจิกรรมทางเศรษฐกจิ การลงทุนภาคเอกชน

มแีนวโน้มฟ้ืนตวัต่อเนื่องจากความเชื่อมัน่ผู้บรโิภคและเศรษฐกจิภาพรวมมกีารปรบัตวั  ดงันัน้แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2565 

คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5 – 4.5 คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิารมีความเชื่อมัน่อย่างมากในการรกัษาระดบั

ความสามารถท าก าไรจากการฟ้ืนตวัของยอดขายทีก่ลบัเขา้สูป่กต ิและโครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติต่างๆ  

 บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) มคีวามตัง้ใจจรงิที่จะผลกัดนัให้บรษิทักา้วต่อไปดว้ยความมัน่คงอย่าง

ต่อเนื่อง มคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันากระบวนการผลติ รกัษาความสามารถในการแข่งขนั  ให้ความส าคญักบัการวจิยัและพฒันา

ผลติภณัฑ์ รวมถงึการขยายฐานรายได้เพื่อเพิม่อตัราการเติบโตของกลุ่มกจิการ โดยบรษิัทตระหนักถงึกระแสเทคโนโลยแีละ

แนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ รถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า (EV) ทีจ่ะมาทดแทนการใชน้ ้ามนัเครื่อง เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ การรณรงค์เรื่องบรรจุภณัฑ์รกัษ์โลก พลาสติกรไีซเคิล รวมถึงกระแสเกี่ยวกบัผลติภัณฑ์ทางการแพทย์และ

สขุภาพ เป็นตน้ บรษิทัจงึไดด้ าเนินการก าหนดแผนการศกึษาในหลายมติเิพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิและก าหนดแผนการลงทุนให้

สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ ์และการพจิารณาถึงการบรหิารความเสีย่งเพื่อให้แผนกลยุทธบ์รรลุตามเป้าหมาย โดยใชห้ลกัความ

ระมดัระวงั การศกึษาผลตอบแทน วเิคราะหถ์งึองคป์ระกอบความเสีย่งอย่างรอบคอบในทุกๆดา้น ในสว่นของช่องทางการจดัหา

เงนิทุน บรษิทัมกีารรกัษาสมัพนัธภาพทีด่กีบัสถาบนัการเงนิ และแหล่งเงนิทุนต่างๆ เพื่อรองรบัการขยายตวัในอนาคต  

 หลงัจากผ่านวกิฤตต่างๆมา ท าใหค้ณะกรรมการบรษิทั และคณะผูบ้รหิารพรอ้มดว้ยพนักงานของบรษิทัทุกท่าน เกดิ

การเรยีนรูแ้ละพฒันาทัง้กระบวนการท างาน ไม่เพยีงแต่ระบบงาน การปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มการท างานยงัรวมถงึการเตบิโตทาง

ความคิด พวกเรามคีวามภาคภูมิใจในการท างาน พร้อมที่จะมุ่งมัน่และร่วมเติบโตไปพร้อมกบับรษิัท ตลอดจนการด ารงซึ่ง

ปรชัญาด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึความปลอดภยัและใส่ใจต่อสิง่แวดลอ้ม มุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รอย่างยัง่ยนื คณะกรรมการ

บรษิทัขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ คู่คา้ ลูกคา้ พนักงาน ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย รวมถงึสถาบนัการเงนิ ทีส่นับสนุนการด าเนินงาน

ของบรษิทั ด้วยดมีาตลอด และขอให้เชื่อมัน่ว่าบรษิทัจะสานต่อความมุ่งมัน่และทุ่มเทในการด าเนินธุรกจิอย่างรอบคอบ รดักุม 

โปร่งใส ยดึมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ บรรษทัภบิาล และการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

และเป็นองคก์รทีเ่จรญิกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง 

 

 
 

 . 

 

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

 

 ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ไดม้กีาร
ประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่มสีาระส าคญัในการปฏบิตังิานได้
ดงัต่อไปนี้ 

    1. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งใหเ้หมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท และ
อุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป       
    2. พจิารณาใหข้อ้คดิเหน็แผนบรหิารความเสีย่ง (Mitigation 
Plan) ส าหรบัรายการความเสี่ยงที่มีผลต่อแผนธุรกิจปี 2564 
และมกีารตดิตามความคบืหน้าและทบทวนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรบัได้ โดยให้
ความส าคญักบัการบรหิารจดัการความเสีย่งทีส่ าคญัขององคก์ร 
และในแต่ละสายงานและกลุ่มธุรกจิของบรษิทั     

     3. พจิารณาใหข้อ้คดิเหน็แผนบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ
และสภาพคล่อง โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ
ความสมัพันธ์ของรายได้และรายจ่ายและพิจารณาถึงแหล่ง
เงนิทุนส ารอง รวมถึงพิจารณาโครงการลงทุนต่างๆที่มคีวาม
เสีย่งต ่าและใชเ้งนิลงทุนทีไ่ม่สงู 

     4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการ
บรหิารความเสีย่งประจ าปี 2564 แก่คณะท างานบรหิารความ
เสี่ยง และผู้บริหาร เพื่อน าไปด าเนินการและพัฒนาระบบ
บรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ 

     5. ให้ความเหน็ขอ้เสนอแนะ พจิารณา และประเมนิความ
เสีย่งของแผนฉุกเฉินเพื่อรองรบัสถานการณ์โควดิในหลายๆมติ ิ  

ทัง้นี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ก าหนดและบรหิารจดัการความเสีย่งไม่ใหเ้กดิผลกระทบรุนแรง 
กับแผนการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร รวมถงึการด ารงประโยชน์สงูสุดของผูถ้อื
หุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 

 
 
รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    

รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                      
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 
เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
ในปี 2564 เศรษฐกจิไทยไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์
โรคระบาดโควดิ-19 สง่ผลใหผ้ลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ 
(จีดีพี) ในปีที่ผ่านมาขยายตัวติดลบ 6.1%  รวมถึงยังมี
วกิฤตกิารขาดแคลนชปิเซมคิอนดกัเตอร์ท าให้เกดิการหด
ตัวของยอดขาย ซึ่งกระทบต่อการด าเนินงานและการ
ควบคุมต้นทุนบนภาวะความผนัผวนของยอดขาย อย่างไร
กด็คีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ค านึงถึงความเสีย่ง
ดงักล่าวและมกีารประชุมเพื่อตดิตาม และจดัท าแผนบรหิาร
ความเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลง
ไป จากปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได ้
รวมถงึกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิ นโยบายการลงทุน และ
การจัดหาทุนเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งทางการเงินรวมถึง
พจิารณาความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารและการเตรยีมรบัมอืกบั
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจจากสถานการณ์โควิดใน
ป ระ เท ศ ไท ยที่ มี ค ว าม รุ น แ ร ง ใน ช่ ว ง ไต รม าส  3 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ
จ านวน 6 คน ซึง่เป็นกรรมการอสิระ 3 คน ท าหน้าทีก่ ากบั
ดู แ ลและสนั บ ส นุน ให้ มีก ารบ ริห ารความ เสี่ ย งที่ มี
ประสทิธภิาพทัว่ทัง้องคก์ร พรอ้มมุ่งเน้นปลูกฝังวฒันธรรม
องคก์รในเรื่องการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง                               
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รายงานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
ได้พิ จ ารณ าถึ งคุณ สมบัติ  ค วาม รู้  ค วามสาม ารถ 
ประสบการณ์ รวมถึงความหลากหลายในหลายสาขา
วชิาชพี เพื่อก าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรร
หา เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
องคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธแ์ละ
พนัธกจิของบรษิทั โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส โดยไดเ้ปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่า
เหมาะสมเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการได ้ 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดม้กีารประชุมทัง้สิน้ 1 ครัง้ ซึง่ไดพ้จิารณาใน
ส่วนของการทบทวนนโยบาย กฏบตัรคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน การประเมินผลกรรมการทัง้
คณะและรายคณะย่อย การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และพจิารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยพจิารณาจากภาระหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ผลประกอบการและขนาดของธุรกจิ
ที่ มีก ารขยายตัวและมีค วามซับซ้อนมากขึ้น  และ
เปรียบเทียบค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม
ธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอืขนาดธุรกจิใกลเ้คยีงกนั 
รวมไปถึงการพิจารณาหลักสูตรการพัฒนากรรมการ 
เพื่อให้สามารถปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างมปีระสทิธผิลมากขึน้ 
รวมถึงทบทวนการก าหนดทกัษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ขององคป์ระกอบคณะกรรมการ เพื่อใหม้คีวามทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรข์ององคก์ร 

  
 

 
 

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บรษิัท 
ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการจ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ต่างๆ โดยมีจ านวนกรรมการอิสระ 2 ใน 3 หรือ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการ
ทีด่ขีองบรษิทั 

คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ได้
ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ยความรอบคอบ 
โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนมีการปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของบรษิัท 
และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการ
ตระหนักถึงประโยชน์สงูสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้
เสยี อาท ิการก าหนดแนวทางการพจิารณาค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้รหิาร การพจิารณาคดัเลอืกรายชื่อ
ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกเป็นกรรมการ 
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        1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

 

 
 
        วิสยัทศัน์องคก์ร (Vision)   

“บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) เป็นหน่ึงในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดใน
อุตสาหกรรมการผลติพลาสตกิที่มฐีานการผลติในประเทศไทย เรามุ่งสู่ความส าเรจ็ไม่เพยีง
ภายในประเทศเทา่นัน้ แต่ยงักา้วไกลสูร่ะดบัภมูภิาค 

ดว้ยความเชื่อมัน่อย่างแรงกล้าว่า  สมัพนัธภาพทางธุรกิจอนัดเียี่ยมระหว่างเรากบั
ลูกค้าและคู่คา้ของเรา จะเป็นต้นทางแห่งความส าเรจ็ที่จะท าใหเ้ราเป็นองค์กรที่ลูกค้ามอบ
ความไวว้างใจ ใหค้วามเชื่อมัน่ ในศกัยภาพการแขง่ขนัทางการผลติของเรา เพือ่รองรบัความ
ตอ้งการทีห่ลากหลายของลกูคา้ พรอ้มปรบัเปลีย่นทุกรปูแบบอยา่งไมห่ยดุน่ิง” 

 
         พนัธกิจ (Mission)  

“เราพรอ้มรุดหน้าสูก่ารเตบิโตทางธุรกจิอยา่งไมห่ยุดยัง้ ดว้ยการแสวงหาทุกตลาดทีม่ี
โอกาสและความเป็นไปได้ โดยใชป้ระสทิธภิาพการผลติอนัแขง็แกร่งของเรา เพื่อก้าวสู่ชยั
ชนะบนเวทกีารแขง่ขนั ดว้ยรปูแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นเลศิ  

ปณิธานของเรา คอื เราจะเป็นหน่ึงในใจของลกูคา้ในการสรา้งคุณคา่ดว้ยคุณภาพการ
ผลติ  และมุ่งมัน่ที่จะเป็นผูน้ าในทุกตลาดที่เราก้าวไป เราจะขยายโอกาสธุรกิจและความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ในกลุ่มลูกคา้ทีเ่ราสามารถประยุกต์รปูแบบการผลติใหต้รงกบัความ
ตอ้งการใหไ้ด”้ 

น        นโยบายและปรชัญาการบริหารจดัการ 
 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัใน 5 ปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 

ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
2560 • บรษิทัไดร้บัรางวลั Ford Q1 Certification, Ford’s Commendation for Suppliers 

• บรษิทัไดร้บัรางวลัอนัดบั 3 จากกจิกรรม Quality Control Circle (QCC) HINO 
• บรษิทัไดร้บัการยกระดบัมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015   

2561 • บรษิทัได้จดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้ภายใต้ชื่อ “บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซู) พลาสติก จ ากดั” เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม 
2561 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส าหรบับรรจุภัณฑ์น ้ ามนัหล่อลื่นส าหรบัลูกค้าใน
ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี โดยมทีุนจดทะเบยีนเริม่แรก 5,000,000 ดอลล่ารส์หรฐั และเรยีกช าระแล้ว 
3,000,000 ดอลล่ารส์หรฐั 

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

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

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

ดอลล่ารส์หรฐั 
2563 • บริษัทมีการซื้อที่ดินพร้อมอาคารโรงงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั  เพื่อให้บริษัทย่อยเช่าใช้ด าเนินงาน

จ านวน 60.34 ลา้นบาท 
• บรษิทัไดช้ าระทุนจดทะเบยีน บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั เพิม่เตมิ จ านวน 300,000  

ดอลล่ารส์หรฐั 
2564 • บริษัทมีออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทครัง้ที่  1 (PJW-W1) จ านวน

191,359,982 หน่วย ให้แก่ผูถ้ือหุน้เดมิโดยไม่คดิมูลค่าในอตัราส่วน 3 หุน้สามญั ต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
โดยมอีายไุมเ่กนิ 3 ปี นบัจากวนัทีอ่อก และมอีตัราการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย ต่อหุน้ 

• บรษิทัมกีารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จาก 287,040,000 บาท เป็น 287,039,972.50 บาท โดยวธิกีารตดั
หุน้สามญัทีย่งัไมไ่ดน้ าออกจ าหน่าย จ านวน 55 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

• บรษิทัมกีารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิทั จาก 287,039,972.50 บาท เป็น 382,719,963.50 บาท โดยการ
ออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 191,359,982 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท รวม 95,679,991.00 บาท  

• บรษิทัมกีารจดัสรรหุน้สามญัทีอ่อกใหม่จ านวนไมเ่กนิ 191,359,982 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อ
รองรบัการใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัตามใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 

• บรษิทัไดช้ าระทุนจดทะเบยีน บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั เพิม่เตมิ จ านวน 200,000  
     ดอลล่ารส์หรฐั 
• บรษิัท มิลล์แพค จ ากดั บริษทัย่อย ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบรษิัท พีเจ เมดิคอล จ ากดั เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 

2564 และได้เพิ่มวตัถุประสงค์การด าเนินงานของบรษิทัในส่วนการประกอบกิจการผลิต  เครื่องมอืแพทย ์ 
ผลิตภณัฑ์และเครื่องใช้ทางการแพทย์  เครื่องมอืเครื่องใช้ทางวทิยาศาสตร์  เวชภณัฑ์ เภสชัภณัฑ์  และ
เคมภีณัฑ ์ 

 

น        การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
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• การประกอบธรุกิจ 

บรษิทัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา  และชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์ที่มี
คณุภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกคา้ซึ่งเป็นผลติภณัฑท์ี่มตีราสนิคา้ (Brand) เป็นที่รูจ้กัในแต่ละอุตสาหกรรมและ
ผูบ้รโิภคโดยทัว่ไป การผลติสนิคา้ของบรษิทัจะมาจากกระบวนการผลติหลกั 2 ประเภทไดแ้ก่ การเป่า (Blow Molding) และการ
ฉีด (Injection Molding) ได้แก่ บรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ   ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติก
ส าหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ทัง้น้ีผลิตภณัฑ์บรรจุภณัฑ์พลาสติกที่บรษิทัผลิตมหีลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสนิค้า
ต่างๆไดแ้ก่ น ้ามนัหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว  สนิคา้อุปโภคบรโิภค สารเคมสี าหรบัใชใ้นการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบั
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นต้น โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ ใช้ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิลีน  
(Polyethylene) และเมด็พลาสตกิโพลโีพรพลินี (Polypropylene)  

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

ทัง้น้ีบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิ้นส่วนพลาสตกิที่ผลติใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายจะมรีายละเอยีดปลกียอ่ยทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่
กบัความตอ้งการของลูกคา้ที่จะน าไปใชง้าน  ซึง่แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของลูกคา้ไดด้งัน้ี 

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

• โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2562 – 2564 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัตามงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564 เป็นดงัน้ี 

 
โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์

รายละเอียด 
ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,683.17  85.03 2,434.71 86.34 2,665.61 86.36 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 269.90  8.55   339.69 12.05 391.52 12.68 
รายได้จากการขายรวม 2,953.07  93.58 2,774.40 98.39 3,057.12 99.04 
รายได้จากงานโครงการ 187.42  5.94 19.62 0.70 10.33 0.33 
รายไดอ้ื่นๆ 15.03  0.48 25.81 0.91 19.34 0.63 

รวมรายได้ 3,155.52  100.00 2,819.83 100.00 3,086.80 100.00 

 
 
 
 
 

น        ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
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โครงสรา้งรายได้แบ่งตามกลุม่ผลิตภณัฑ ์

รายละเอียด 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ล้านบาท 

ร้อยละ 
อตัรา 
การ 

เติบโต 
ภาชนะบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหลอ่ลืน่ 1,376.95  -14.34 1,393.92 1.23 1,635.25 17.31 
ภาชนะบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 424.67 18.65 389.40 -8.31 430.85 10.64 
ภาชนะบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภค 
บรโิภคและน ้ายาเคม ี

189.03  -12.66  152.94 -19.09 125.65 -17.84 

ชิน้สว่นยานยนต ์ 962.42 22.10 838.14 -12.91 865.37 3.25 
รวมรายได้จากการขาย 2,953.07  -0.57 2,774.40 -6.05 3,057.12 10.19 

รายไดจ้ากงานโครงการ 187.41 2,604.33 19.62 -89.53 10.33 -47.35 
รายไดอ้ื่น 15.04 56.34 25.81 71.61 19.34 -25.07 
รายได้รวม 3,155.52  5.66 2,819.83 -10.64 3,086.80 9.47 

 

• ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิน้ส่วนพลาสตกิทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยผลตินัน้ แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของ
ลูกคา้ไดด้งัน้ี 

ก) บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อล่ืน   บรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสติกประเภทขวด แกลลอน และถงัในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุ
น ้ามนัหล่อลื่นไดต้ามความต้องการของลูกคา้  ตัง้แต่ขนาดเลก็ที่มขีนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลติร และ
ขนาดใหญ่ทีม่ขีนาดบรรจ ุ18 ลติร และ 20 ลติร  
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ข) บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจนุมและนมเปรีย้ว  บรษิทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตส าหรบับรรจุ
นมและนมเปรีย้วในขนาดและรปูทรงต่างๆ เน่ืองจากบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิที่ใช้บรรจุนมและนมเปรีย้วที่ผลติจะต้องสมัผสั
กบัอาหารโดยตรง ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบักระบวนการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้ว    
โดยบรษิทัไดแ้ยกส่วนของกระบวนการผลติและการท างานออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็นห้องระบบปิด (Clean Room)  
และแยกเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิตและพนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อเป็นการ
ป้องกนัการปนเป้ือนของฝุ่ นละอองและแบคทเีรยีและสามารถควบคุมคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good 
Manufacturing Practice) และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภัณฑ์ที่บริษัท
สามารถผลติไดม้ขีนาดบรรจ ุ80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลติร และ 5 ลติร 

           

 

ค) บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจสิุนค้าอุปโภค-บริโภคและน ้ายาเคมี   บรษิทัเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์
พลาสตกิส าหรบับรรจสุนิคา้อุปโภค และบรโิภค เช่น บรรจภุณัฑส์ าหรบับรรจนุ ้ายาท าความสะอาด และน ้ายาเคม ีไดแ้ก่
น ้ายาล้างหอ้งน ้าและสุขภณัฑ์น ้ายาท าความสะอาดพื้น  น ้ายาล้างจาน ยาก าจดัศตัรูพชื ยาฆา่หญ้า บรรจุภณัฑ์ส าหรบั
บรรจนุ ้ายาปรบัผา้นุ่ม  บรรจภุณัฑส์ าหรบับรรจแุป้งทาตวั เป็นตน้ 
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ง) ช้ินส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายชิ้นสว่นพลาสตกิใหแ้ก่ลูกคา้ของบรษิทัซึ่งเป็นผูผ้ลติ
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ (Product Maker) และ ผู้ผลิตและจดัหาอุปกรณ์ขัน้ที่ 1 (1st Tier Supplier) โดยผู้ผลิต
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์จะน าผลิตภณัฑ์ของบรษิทัไปเป็นส่วนประกอบในชิ้นส่วนของรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์
ไดแ้ก่ ถงับรรจุน ้าส าหรบัท าความสะอาดกระจกหน้า  ถงับรรจุน ้าระบายความรอ้นส าหรบัหม้อน ้า ท่อแอร ์(“Duct”) ฝา
ครอบทา้ยรถกระบะ (“Lid”)  สปอยเลอร ์ฝาพลาสตกิครอบเกยีร ์เป็นตน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ)  ช้ินส่วนยานยนตพ่์นสี  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนตพ์่นส ี  ใหแ้ก่ลูกคา้ ภายใตต้ราสนิคา้ ของคา่ย

รถยนตต์่างๆ รวมทัง้ใหบ้รกิารฉีดขึน้รูป ชุบ และพน่สผีลติภณัฑพ์ลาสตกิใหก้บับรษิทัซึง่เป็นผูผ้ลติรถยนต ์ (Product 
Maker) ซึ่งจะน าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปเป็นสว่นประกอบในชิน้ส่วนของรถยนต์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 12  

    

 
 
 
 •

 
สิท

ธิป
ระ
โย
ชน์

แล
ะเ
งื่อ

นไ
ขที่

ได้
รบั

กา
รจ

าก
กา

รส่
งเ
สริ

มก
าร
ลง

ทุน
 

 
   

   
   

   
  บ

รษิ
ทัไ

ดร้
บัส

ทิธ
พิเิ
ศษ

ทา
งด
า้น

ภา
ษอี

าก
รจ
าก
กา
รส
ง่เส

รมิ
กา
รล
งท

ุนต
าม

พร
ะร
าช
บญั

ญ
ตัสิ

ง่เส
รมิ
กา
รล
งท

ุน 
พ.
ศ.

25
20

 โด
ยก

าร
อนุ

มตั
ขิอ

งค
ณ
ะก
รร
มก

าร
สง่
เส
รมิ
กา
รล
งท

ุน 

 

 

 

 

 

 

 

มสี
าร
ะส
 าค
ญัด

งัน
ี้ 



 

 บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 13 

• กลยทุธก์ารแข่งขนั 

บรษิัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์ที่มี
คุณภาพ ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกคา้ ที่ได้รบัการยอมรบัจากลูกคา้ในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของ
การให้บรกิาร   โดยบรษิทัให้ความส าคญัและใส่ใจในการผลิตตัง้แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณัฑ์, การจดัหาวตัถุดบิ,  
การควบคุมการผลติ รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรยีบรอ้ยของชิ้นงานที่ผลติ และการส่งมอบใหแ้ก่ลูกค้าได้ตรง
เวลา เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้า่ชิน้งานทีบ่รษิทัผลติตรงตามความตอ้งการและการออกแบบของลูกคา้  

ทัง้น้ีกลยทุธท์ีบ่รษิทัใชใ้นการแขง่ขนั เป็นดงัน้ี 
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์   บริษัทให้ความส าคญัต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิต เพื่อให้

ผลติภณัฑ์ดงักล่าวมคีุณสมบตัิตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยบรษิทัจะใหค้วามส าคญัตัง้แต่การออกแบบ
รปูทรงของผลติภณัฑ ์ การจดัหาวตัถุดบิที่มคีุณสมบตัติรงตามที่ลูกคา้ก าหนด การก ากบัดูแลกระบวนการผลติใน
แต่ละขัน้ตอน รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ์ที่ผลิตเสรจ็แล้ว โดยบรษิทัจดัให้มกีารตรวจสอบ
คณุภาพของผลติภณัฑท์ีผ่ลติเสรจ็แลว้ 2 ระดบั คอื  
1. การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติ และ 
2. การตรวจสอบขัน้สุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า   ทัง้น้ีเพื่อให้ม ัน่ใจว่าผลิตภณัฑ์ที่บรษิทัผลิตและส่งมอบ

ใหแ้ก่ลูกคา้มคีณุสมบตัติรงตามทีลู่กคา้ก าหนด 

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน   บรษิทัให้ความส าคญัในการควบคุมและจดัส่งผลติภณัฑใ์หแ้ก่ลูกคา้ไดต้รง
ตามเวลาและสามารถสง่มอบงานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ในการท างานของบรษิทั 

(3) ความมัน่คงในการผลติ บรษิทัสามารถผลติและจดัหาผลติภณัฑไ์ดต้รงตามรปูแบบความตอ้งการของลูกคา้ และ
ในปรมิาณและเวลาที่ก าหนด เพื่อสรา้งความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ว่าจะได้รบัมอบสนิคา้ในปรมิาณและเวลาที่ทนักบั
ความต้องการ  โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ที่บรษิัทผลิตจะต้องจดัส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถน าไปใช้แบบ
ทนัเวลาพอด ี(Just-in-Time)  

(4) ความสามารถในการเพิม่หรอืขยายก าลงัการผลติ บรษิทัสามารถเพิม่หรอืขยายก าลงัการผลติผลติภณัฑเ์พื่อ
รองรบัการเติบโตและการขยายตวัทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภณัฑ์ได้ในปรมิาณที่เพิม่ขึน้หากมี
ความตอ้งการจากลูกคา้ 

(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน    บริษัทมุ่งม ัน่ที่จะพัฒนา
กระบวนการผลิตและการบริหารจดัการต้นทุนอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัและจูงใจ
ลูกคา้ เน่ืองจากโครงสรา้งการก าหนดราคาผลติภณัฑข์องบรษิทัและในอุตสาหกรรมมลีกัษณะเป็นแบบต้นทุนบวก
อตัราก าไร (Cost plus Pricing) ดงันัน้การที่บรษิทัสามารถบรหิารจดัการใหต้้นทุนลดลงจะท าให้ต้นทุนของลูกค้า
ลดลงดว้ยเช่นกนั ซึง่จะช่วยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของลูกคา้ 

ทัง้น้ีบรษิทัไดพ้ฒันาและน ากระบวนการรวมถงึระบบการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลติของบรษิทัเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการต้นทุนโดยน าระบบ TPM (Total Productive Maintenance)  เขา้มาใช้ตัง้แต่ปี 2543  ท า
ใหบ้รษิทัสามารถควบคมุตน้ทุนในการผลติ อนัน ามาซึง่การรกัษาความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั    

(6) ความรบัผดิชอบและความสมัพนัธท์ีด่ตี่อลูกคา้    

• ความสามารถในการปรบัเพิม่ก าลงัการผลติเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า      ในบางกรณีลูกคา้อาจมี
ความต้องการผลิตภณัฑ์ของบรษิทัเพิม่ขึ้นในช่วงระยะเวลาหน่ึงอย่างกระทนัหนั บรษิทักม็คีวามสามารถที่จะ
ปรบัเปลี่ยนสายการผลติเพื่อเพิม่ก าลงัการผลติใหส้อดคล้องกบัความต้องการของลูกคา้ไดภ้ายในระยะเวลาอนั
สัน้  
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• การรกัษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลูกค้า     บรษิทัมนีโยบายที่จะรกัษาความสมัพนัธ์กบัลูกค้าในระยะยาว 
โดยการจดัเตรียมและรกัษาก าลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้า รวมถึงขยายก าลังการผลิตและเพิ่ม
กระบวนการใหม่ๆ  เพื่อใหบ้รกิารครบวงจร 

• การรกัษาความลบัของลูกคา้   บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความลบัของลูกคา้ โดยบรษิทัจะควบคุมดูแล
ไม่ใหม้กีารน าขอ้มูลทางดา้นเทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัผลติภณัฑ์ที่ลูกคา้ว่าจ้างบรษิทัผลิต หรอืข้อมูลอื่นใดที่เป็น
ความลบัการค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการท าธุรกิจของ
บรษิทั น ามาเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรอืน าขอ้มลูดงักล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการสว่นตวั 

• ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกคา้ของบรษิทัสว่นใหญ่เป็นเจา้ของผลติภณัฑท์ีม่ตีราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กัในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้รโิภคทัว่ไปที่
ตอ้งการบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิน้สว่นพลาสตกิทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน  โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ไดด้งัน้ี 

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

• ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และให้บรกิารกบัลูกค้าในประเทศทัง้หมด โดยผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายหลาย
ช่องทางเพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทั ดงัน้ี  

- การจ าหน่ายผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด บรษิทัด าเนินการติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝ่ายการตลาดของ
บริษทัที่มีประสบการณ์ ความรู้ และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยทีมงานฝ่าย
การตลาดของบรษิทัจะไปพบกบัลูกคา้และน าเสนอผลติภณัฑ์ ขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิคา้ใหต้รงกบัความ
ต้องการของลูกค้าและท าให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครัง้อาจมกีารประสานงาน
ร่วมกนักบัหลายๆ ฝ่ายภายในบรษิทั เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่ายวางแผน เป็นต้น เพื่อร่วมกนัจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มลูเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ในแต่ละราย 

- การจ าหน่ายโดยเขา้ร่วมประมูลงาน  เป็นอกีหน่ึงช่องทางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบรษิทั ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็นวธิทีี่ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นใช้ในการคดัเลือก
ผูผ้ลติ  โดยมทีมีงานฝ่ายการตลาดของบรษิทัจะตดิตามข่าวสารในการเปิดประมูลงานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 
เพื่อยื่นเสนอราคาแข่งขนักบัผู้ผลิตรายอื่น โดยลกัษณะการประมูลจะเป็นการประมูลเฉพาะผู้ผลิตที่เคยผลิต
ใหแ้ก่เจา้ของสนิคา้อยูใ่นปัจจบุนั(การประมลูแบบปิด)  เพื่อใหไ้ดร้บัคดัเลอืกและค าสัง่ซือ้จากลูกคา้ 

- การจ าหน่ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อบรษิทัโดยตรง  ลูกค้าของบรษิทับางรายมกีารติดต่อสัง่ซื้อผลิตภณัฑ์จาก
บรษิทัโดยตรง เน่ืองจากไดร้บัค าแนะน าจากลูกคา้เดมิของบรษิทั  

• นโยบายการก าหนดราคา 

บรษิทัมนีโยบายก าหนดราคาจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภณัฑ์บวก
อตัราก าไร (Cost Plus Pricing) ทัง้น้ีในการก าหนดราคานัน้มีทัง้แบบที่ก าหนดร่วมกันระหว่างบริษัทและลูกค้า โดยเจรจา
ก าหนดราคาจ าหน่ายร่วมกนัตัง้แต่ก่อนเริม่กระบวนการผลติ และแบบที่บรษิทัต้องเสนอราคาจ าหน่ายเพื่อแข่งขนักบัผูผ้ลติราย
อื่น 

เน่ืองจากต้นทุนส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาจากราคาวตัถุดิบ  คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน และเม็ด
พลาสตกิโพลโีพรพลีนี ซึ่งบรษิทัจะสัง่ซื้อวตัถุดบิส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อยา่งไรกต็ามเน่ืองจากวตัถุดบิดงักล่าวเป็นสนิคา้
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ที่มีลกัษณะเป็น Commodity ราคาของวตัถุดิบดงักล่าวจึงถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบแต่ละประเภทใน
ตลาดโลก ที่มกีารเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลาซึ่งอาจจะมรีาคาเปลี่ยนแปลงได ้ดงันัน้ราคาจ าหน่ายของผลติภณัฑข์องบรษิทัจงึมี
การก าหนดให้สามารถปรบัราคาได้ส าหรบัลูกค้าที่มเีงื่อนไขก าหนดไว้ให้ปรบัราคาได้ โดยจะมกีารก าหนดไว้ให้สามารถปรบั
ราคาจ าหน่ายไดทุ้กเดอืน หรอืทุกไตรมาส เป็นตน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้  

แมว้า่จะมลีูกคา้บางประเภททีไ่มม่เีงื่อนไขการปรบัราคาก าหนดไวก้ต็าม  แต่บรษิทักส็ามารถเจรจาปรบัราคาจ าหน่าย
ไดต้ามราคาวตัถุดบิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

• การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
การจดัหาผลิตภณัฑ ์

o การผลิตและการใช้ก าลงัการผลิต 
ปัจจุบนับรษิทัและบรษิทัย่อยมโีรงงาน 5 แห่ง โดยมสีถานที่ตัง้ในประเทศไทย 3 แห่ง คอื กรุงเทพฯ  จงัหวดั
สมทุรสาคร จงัหวดัชลบุร ีและสาธารณรฐัประชาชนจนี 2 แหง่  คอื เมอืงเทยีนจนิ และเมอืงเจยีงซู  

o วตัถดิุบ 
วตัถุดบิหลกัที่ใช้ในการผลิตของบรษิทัส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติก สผีสมพลาสติก และสติกเกอรแ์ละชิงค์
ฟิลม์โดยลูกคา้จะเป็นผูก้ าหนดลกัษณะเฉพาะ ชนิด และคณุภาพของวตัถุดบิทีต่อ้งการใหก้บับรษิทั  ดงัน้ี 

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

เป็นพลาสติกที่มีความอ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดี  แบ่งเป็น LDPE (Low Density) และ HDPE (High 
Density) บรรจุภณัฑ์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทน้ีได้แก่ บรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบั
บรรจุน ้ามนัหล่อลื่น, บรรจุภณัฑ์พลาสตกิส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้ว, บรรจุภณัฑ์พลาสตกิส าหรบั
บรรจสุนิคา้อุปโภคและบรโิภค 

ข) โพลโีพรพลีนี(Polypropylene, PP) 
เป็นพลาสตกิที่มคีวามเหนียว และยดืหยุ่นไดด้กีว่าโพลเีอททีลนี ทนทานต่อความร้อน  ความชื้นได้ด ี
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกประเภทน้ี ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุนม และชิ้นส่วน
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

 2. สผีสมพลาสตกิ 
ในการผลติบรรจุภณัฑแ์ละชิ้นส่วนพลาสตกินัน้  ต้องมสีผีสมพลาสตกิเป็นส่วนประกอบที่ส าคญัรว่มกบัเมด็
พลาสติกด้วย  โดยต้องน าวตัถุดบิทัง้สองมาผสมกนัตามสดัส่วน เพื่อให้ได้คุณสมบตัิทางกายภาพและสทีี่
ตอ้งการ 

 3. สตกิเกอรแ์ละชงิคฟิ์ลม์ 
ในการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกินัน้  ลูกคา้จะเป็นผูก้ าหนดรปูแบบ ราคา และผูผ้ลติสตกิเกอรแ์ละชงิค ์ ฟิล์ม
โดยใหบ้รษิทัเป็นผูต้ดิต่อเรยีกเขา้มาเพื่อน ามาผลติ เมด็พลาสตกิ สผีสมพลาสตกิและสตกิเกอรแ์ละชงิคฟิ์ล์ม
เกอืบทัง้หมดบรษิทัซือ้จากผูผ้ลติในประเทศ  มเีพยีงเมด็พลาสตกิและสตกิเกอรบ์างประเภทซึง่เป็นส่วนน้อย
ที่ต้องสัง่ซื้อจากต่างประเทศ   เน่ืองจากราคาของเมด็พลาสติกจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามราคาของน ้ามนั 
รวมถงึความสมดุลของอุปสงคแ์ละอุปทานในตลาดโลกอยูต่ลอดเวลา  บรษิทัตระหนักถงึปัจจยัดงักล่าวเป็น
อย่างด ี ผู้บรหิารของบรษิทัจงึคอยติดตามสถานการณ์ราคาและปรมิาณความต้องการเมด็พลาสติกของ
ตลาดโลกอย่างสม ่าเสมอ เพื่อวางแผนการจดัซื้อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัททัง้ปริมาณที่
ตอ้งการและในระยะเวลาทีก่ าหนด 
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• ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการผลติชิ้นส่วนพลาสตกิของบรษิทัไม่มมีลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่อย่างไรกต็ามใน     การ

ผลติผลติภณัฑข์องบรษิทัจะมีเศษพลาสตกิสว่นเกนิที่ตดัออกจากชิ้นงานที่ผลติส าเรจ็ซึ่งโดยส่วนใหญ่กจ็ะสามารถน าไปรไีซเคลิ
เพื่อใช้ประกอบเป็นสว่นหน่ึงของวตัถุดบิในการกระบวนการผลติใหมไ่ดต้ามสดัส่วนของสูตรการผลติที่บรษิทัไดก้ าหนด ส าหรบั
ถุงพลาสตกิและกล่องกระดาษส าหรบัใช้บรรจุสนิค้า ซึ่งสามารถน ามาใช้หมุนเวยีนไดห้ลายครัง้จนกว่าจะช ารุดและไม่สามารถ
น ามาใชไ้ดอ้กีนัน้ บรษิทักจ็ะจ าหน่ายถุงพลาสตกิและกล่องกระดาษดงักล่าวทีช่ ารุดใหแ้ก่บุคคลภายนอกต่อไป 

แมว้่าบรษิทัมโีรงงานของบรษิทั 2 โรงงานที่ไม่ไดต้ัง้ในนิคมอุตสาหกรรม แต่กต็้องปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดของ    กรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สว่นโรงงานทีต่ ัง้อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ในจงัหวดัชลบุร ีกต็อ้งปฏบิตัติาม
ขอ้ก าหนดของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการผลติของบรษิทัก็อยู่ ในเกณฑม์าตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย 

ทัง้น้ีบรษิทัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกีย่วกบัการจดัการและการปฏบิตักิารดา้นสิง่แวดลอ้ม 
จงึเป็นเครื่องรบัประกนัระบบการดแูลป้องกนัสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการผลติของบรษิทั 

 

• สภาพการแข่งขนัและแนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม 
1ในปี 2564 เศรษฐกจิไทยส่งสญัญาณการเริม่ฟ้ืนตวั จากดชันีผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (จดีพี)ี ในปีที่ผ่านมาที่มี

การขยายตวั 1.6% ดขีึน้จากปี 2563 ที่มกีารหดตวัตดิลบ 6.3% ส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์กย็งัไดร้บัผลกระจาก
ชปิเซมคิอนดกัเตอรข์าดแคลนทัว่โลก สง่ผลท าใหเ้กดิการชะลอตวัของภาคการผลติและการจ าหน่าย อยา่งไรกด็กีระแสนิยมของ
ยานยนต์พลงังานไฟฟ้าที่ไดร้บัความสนใจทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชนในไทยรวมถงี มาตรการการผ่อนคลายลอ็กดาวท์ช่วง
ไตรมาส4 ท าใหก้ารบรโิภคทีก่ลบัมา สง่ผลใหภ้าพรวมของอุตสาหกรรมมแีนวโน้มทีด่ขีึน้จากปีทีแ่ลว้ 

2อุตสาหกรรมรถยนตใ์นปี 2564 ปรมิาณการผลติขยายมตวัมากขึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยเป็นการขยายตวัของตลาด
ในประเทศและตลาดสง่ออกเน่ืองจากการผอ่นคลายมาตรการลอ็กดาวทใ์นไทยและในต่างประเทศรวมทัง้การกระตุ้นจากภาครฐั
ในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าสง่ผลใหภ้าพรวมอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละชิน้ส่วนยานยนตใ์นประเทศขยายตวัมากขึน้จากปีทีแ่ลว้ 

2ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ 

(หน่วย :แสนคนั) 2558  2559  2560 2561 2562 2563 2564 

การผลติ 19.12 19.44 19.89 21.65 20.14 14.00 16.86 
(%YOY) 1.71 1.68 2.28 8.15 -6.97 -38.48 20.43  

จ าหน่ายรถยนตร์วม 8.00 7.68 8.72 10.42 10.08 7.00 7.60 
(%YOY) -9.29 -3.86 13.38 19.50 -3.26 -30.53 8.57 

จ าหน่ายรถยนตน์ัง่ 3.05 2.80 3.49 4.17 4.12 2.94 2.31 
(%YOY) -17.39 -8.35 24.60 19.48 -1.20 -28.64 -21.43 

ปรมิาณการสง่ออก 12.04 11.89 11.40 11.41 10.54 7.00 9.60 
(%YOY) 6.81 -1.36 -4.11 0.09 -7.62 -33.59 37.14 

 
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นในปี 2564 มอีตัราการหดตวั ตามภาวะตลาดและสภาพเศรษฐกจิ ส าหรบัปัจจยั

ความเสี่ยงต่อเรื่องของรถยนต์พลงังานไฟฟ้าที่มีผลต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์น ้ ามนัหล่อลื่น ฝ่ายบริหารมองว่าขึ้นอยู่กับ
เทคโนโลยกีารผลติแบตเตอรีไ่ฟฟ้าในรถยนต์และการสนับสนุนโครงการรถไฟฟ้าจากภาครฐัอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรกด็ ีมอง
วา่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยแีละห่วงโซ่อุปทานจะใช้เวลาอย่างน้อย 5 ปี และมองว่าในการเตบิโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์จะมุ่งเน้นไปที่กลุ่มไฮบรดิ ซึ่งยงัคงเครื่องยนต์สนัดาปภายในที่จะยงัเป็นส่วนประกอบหน่ึงของรถยนต์ในอนาคตใน
รปูแบบการขบัเคลื่อนแบบผสมระหวา่งมอเตอรไ์ฟฟ้า และเครื่องยนต ์ดงันัน้รถยนตป์ระเภทเครื่องยนต์สนัดาปภายในยงัคงเป็น
ทางเลอืกหลกัทางหน่ึงอยู่ อย่างไรกด็บีรษิทัมกีารวางแผนรองรบัอย่างรอบคอบในทุกมติใินการขยายการลงทุนหรอืศกึษาความ
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เป็นไปได้ของโครงการต่างๆเพื่อรองรบัการเตบิโตในอนาคต รวมไปถงึการขยายตลาดและเพิม่ฐานลูกคา้ในส่วนของกลุ่ มบรรจุ
ภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นทัง้ในและต่างประเทศซึง่จะท าใหย้อดขายของกลุ่มน ้ามนัหล่อลื่นจะยงัคงเป็นรายไดห้ลกัทางหน่ึงของกจิการ 

ส าหรบักลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบัภาชนะบรรจุภณัฑ์นมและนมเปรี้ยวและกลุ่มบรรจุภณัฑ์สนิค้า
อุปโภคบรโิภคและเคมีการเกษตร มอีตัราการเติบโตที่ลดลงเน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 ซึ่งมผีลต่อ
ยอดขายค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงกลุ่มโรงแรมและร้านอาหารลดลง อย่างไรก็ด ีสถานการณ์ดงักล่าวเริ่มคลี่คลายจาก
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัทีอ่อกโครงการต่างๆ รวมไปถงึมาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดอยู่ในวงจ ากดัในบางพืน้ที ่
จงึท าใหย้อดขายในกลุ่มน้ีเริม่สง่สญัญาณฟ้ืนตวัในครึง่ปีหลงั  

1จากรายงานคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2565 ได้คาดไวว้่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จะขยายตวั
รอ้ยละ 3.5 - 4.5 โดยมปัีจจยัสนับสนุนส าคญัประกอบดว้ย (1) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและปรมิาณการคา้โลกอย่างต่อเน่ือง (2) 
แรงขบัเคลื่อนจากการใช้จา่ยภาครฐั และ(3) การขยายตวัของอุปสงค์ภาคเอกชนในประเทศ ทัง้น้ีคาดว่ามูลค่าการส่งออกสนิค้า
ในรูปเงนิดอลลารส์หรฐัจะขยายตวัรอ้ยละ 4.9 การอุปโภคบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 4.3 และรอ้ยละ 4.2 
ตามล าดบั อตัราเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลีย่อยูใ่นช่วงรอ้ยละ 0.9 – 1.9 และบญัชเีดนิสะพดัเกนิดลุรอ้ยละ 1.0 ของ GDP  

2ในส่วนของยอดผลติรถในปี 2565 มกีารคาดการณ์ว่าจะมปีรมิาณ 1.8 ล้านคนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.78 เมื่อเทยีบกบัปี 
2564 โดยแบ่งเป็นการผลติเพื่อการจ าหน่ายในประเทศประมาณ รอ้ยละ 44.45 และเป็นการผลติเพื่อการส่งออกประมาณรอ้ยละ 
55.56  

อย่างไรก็ดี ส าหรบัแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตวัเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
เน่ืองจากภาพรวมของสถานการณ์การติดเชื้อไวรสัโควดิ -19 ของแรงงานในสถานประกอบการเริ่มปรบัตวัดีขึ้น ซึ่งสามารถ
สะท้อนใหเ้หน็ไดจ้ากดชันีแรงงานอุตสาหกรรมเดอืนธนัวาคมปีที่ผ่านมาที่ขยายตวัรอ้ยละ 2.20 รวมถงึการกระจายวคัซนีที่ดขีึน้
ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชื้อไวรสัโควิด -19 ของภาครฐั ในส่วนของการส่งออก
สนิคา้ปี 2565 คาดว่าเศรษฐกจิโลกจะขยายตวัมากขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มการขยายตวัของภาคการผลติทัว่โลก และการ
จา้งงานที่เพิม่สูงขึน้ ประกอบกบัการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสหภาพยุโรป ส่งผลให้ภาคบรกิารฟ้ืนตวัและผลกัดนัให้
เศรษฐกิจยุโรปเตบิโตเรว็ขึน้ ซึ่งเป็นหน่ึงในแรงเกื้อหนุนส าคญัให้กบัภาคการส่งออกสนิค้าของไทย ด้านการใช้จ่ายของเอกชน
คาดว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนจะเตบิโตไปในทศิทางเดยีวกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโดยมแีรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมเชื้อไวรสัโควดิ-19 และมาตราการสนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครฐั อย่างไรก็ด ียงัมปัีจจยัทางเศรษฐกิจอื่นที่มคีวามไม่
แน่นอนและอาจส่งผลต่อการขยายตวัของเศรษฐกจิ ไดแ้ก่ บรรยากาศการเมอืงภายในประเทศ ภาคเศรษฐกจิที่ยงัมขีอ้จ ากดัใน
การฟ้ืนตวั โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบรกิารที่เกี่ยวเน่ือง ซึ่งการฟ้ืนตวัยงัมขีอ้จ ากดัจากมาตรการควบคุ มการเดนิทาง
ระหวา่งประเทศ ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------ 
1  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ            
2  ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม                                                                                                                               
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ภาพรวมการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัย่อย 
 

 

บริษทั 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ผลิตภณัฑ ์

1. บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั 99.98 บรรจุภณัฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคบริโภค เครื่องมือ
แพทย ์ผลิตภณัฑแ์ละเครื่องใช้ทางการแพทย์ เครื่องมอื
เครื่องใช้ทางวทิยาศาสตร ์ เวชภณัฑ์ เภสชัภณัฑ์  และ
เคมภีณัฑ ์

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

ประชาชนจนี 
4. บรษิทั พเีจดบัเบิล้ย ูออโตอ้วี ีจ ากดั  

(ชื่อเดมิ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) 
99.99 บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สอบเทียบมาตรฐาน 

การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ 
และเคม ีรบัจา้งผลติชิน้งานพลาสตกิและแมพ่มิพ ์รวมถงึ
บริการงานพ่นสี รบัจ้างผลิตชิ้นงานพลาสติกที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมอื่นๆ 

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

 
 
ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ในการด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทั มไิดม้คีวามสมัพนัธห์รอืเกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิอื่นของผูถ้อืหุน้รายใหญ่อยา่ง
มนีัยส าคญัแต่อย่างใด  มคีวามสมัพนัธก์นัแต่เพียงครัง้คราวที่เป็นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเป็น
ราคาตลาดทัว่ไป และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทัว่ไป  โดยบริษัทใช้โครงสร้างราคาขาย -ต้นทุน-ก าไร 
เช่นเดยีวกบัที่บรษิทัผลติและขายใหก้บัลูกคา้รายอื่นๆ ค่าเช่าที่ดนิเป็นราคาที่เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดและมเีงื่อนไขทางการคา้
ปกต  ิค่าที ่ปรกึษากบัผูถ้อืหุน้และกรรมการเป็นอตัราที ่อยู ่ในระเบยีบการว่าจา้งพนักงานตามนโยบายของบรษิทั   ซึ่ง
รายละเอยีดไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้การจดัการและการก ากบัดแูลกจิการเรื่องรายการระหวา่งกนั 
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ข้อมลูหลกัทรพัย ์

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ได้จดทะเบียนจดัตัง้เป็นบรษิทัจ ากดั เมื่อวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2530 
และไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2555 

โครงสร้างการถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมทีุนจดทะเบียน 382,719,963.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 765,439,927 หุ้น             
มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทุนที่ออกและเรยีกช าระแล้ว  287,039,972.50 บาท  แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 574,079,945 หุ้น                
มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

โครงสรา้งการถอืหุน้ ณ วนัที ่8 มนีาคม 2565 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี  8 มีนาคม 2565 

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

กลุ่มเหมมณฑารพ1/     

1. นางมาล ี เหมมณฑารพ 67,200,525 11.71% 

2. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 55,868,660 9.73% 

3. ดร.พริฬุห ์ เหมมณฑารพ 54,930,387 9.57% 

4. นายชวาล เหมมณฑารพ 47,673,345 8.30% 

5. นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ 36,800,000 6.41% 

6. นายสาธติ เหมมณฑารพ 32,661,428 5.69% 

7. นายกฤษดา เหมมณฑารพ 20,420,700 3.56% 

8. นางจติราวด ี เหมมณฑารพ 6,050,000 1.05% 

รวม 321,605,045 56.02% 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนท่ีอยู่ใน 10 อนัดบั   

1. นายสนุทร  ศรปีรชัญาอนันต์ 19,867,800 3.46% 

2. นายประวทิย ์            ถาวรชยัสทิธิ ์ 6,004,500 1.05% 
                            รวม 25,862,300 4.51% 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน 226,612,600 39.47% 

รวม 574,079,945 100.00% 

 

1/ กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
 
 
 

น        ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถื้อหุ้น 
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รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัโดยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2564 

ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ที่
ถอื 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.2563 

สดัส่วน
การถอืหุน้ 

(%) 

 
จ านวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง 

จ านวนหุน้ทีถ่อื 
ณ วนัที ่

31 ธ.ค.2564 

สดัส่วน
การถอืหุน้ 

(%) 

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

1. ดร.ด าร ิสุโขธนงั  ประธานกรรมการ / 

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการ 69,241,747 12.06% - 32,441,747 36,800,000 6.41% 
3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ /  

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

72,725,566 12.67% - 5,525,041 67,200,525 11.71% 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ / ประธาน 

กรรมการบรหิาร 

55,868,660 9.73% - 55,868,660 9.73% 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ /  

ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

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

6. ดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ กรรมการ / รอง
ประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร  

49,688,640 8.66% 5,241,747 54,930,387 9.57% 

7. นางสาวจรญัญา แสงสุขด ี ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

และก ากบัดแูลกจิการ /  

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

8. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธาน

กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง / กรรมการอสิระ 

156,000 0.03% - 156,000 0.03% 

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

• ผูบ้รหิารระดบัสงู       

1. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานบญัชแีละการเงนิ / 
เลขานุการบรษิทั 

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 

2. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกลุ ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ ์

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 

3. นางสาวเพญ็จนัทร ์ โตบารมกีุล ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานบรหิาร 

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 

4. นางสาวณชิาลกัษณ์  เหมอืนเผอืก ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานการปฏบิตักิาร 

- - - - - 

 



 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 22 

 

ทีป่ระชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที ่24 มถิุนายน 2564 มมีติ
อนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯครัง้ที่ 1 (“PJW-W1”)  โดยมรีายละเอยีด  ดงัน้ี  

รายการ รายละเอียด 
ชนิดของใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย ชนิดระบุชื่อผูถ้อืและสามารถโอนเปลีย่นมอืได้ 
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีเ่สนอขาย (หน่วย) ไมเ่กนิ 191,359,982 หน่วย 
จ านวนหุน้สามญัทีส่ ารองเพื่อรองรบัการใชส้ทิธติาม
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

ไมเ่กนิ 191,359,982 หุน้ (มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท) 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศูนยบ์าท) 
วธิกีารจดัสรร จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั (Rights Offering) ในอตัราส่วน

หุน้สามญัเดมิ 3 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสทิธ ิ
วนัทีก่ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิPJW-W1 (Record Date) 

1 กรกฎาคม 2564 

ราคาใชส้ทิธซิือ้หุน้สามญั 3.00 บาทต่อหุน้ เวน้แต่กรณีมกีารปรบัราคาใชส้ทิธติามเงื่อนไขการ
ปรบัสทิธ ิ

วนัทีอ่อกใบส าคญัแสดงสทิธ ิ 19 กรกฎาคม 2564 
วนัทีใ่ชส้ทิธคิรัง้แรก วนัทีใ่บส าคญัแสดงสทฺิมอีายุครบ 1 ปี  

ซึง่ตรงกบัวนัที ่18 กรกฎาคม 2565 
วนัใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ย และวนัครบก าหนดอายุของ
ใบส าคญัแสดงสทิธ ิ

18 กรกฎาคม 2567 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  

- จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิีย่งัไมไ่ดใ้ชส้ทิธแิปลงสภาพ จ านวน 191,359,982 หน่วย  

- จ านวนหุน้สามญัทีร่องรบัการแปลงสภาพคงเหลอื จ านวน 191,359,982 หุน้ 

 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

น       การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทั 

บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  40 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงนิได้     
นิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการและหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัอาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปัน
ผลในอตัราน้อยกว่าทีก่ าหนดขา้งต้นได ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจ าเป็นในการใช้
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเหน็สมควร  

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อย 

บรษิทัย่อยของบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  ของก าไรสุทธหิลงัหกั
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลของงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัย่อย และหลงัหกัส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็ามบรษิทัย่อย
อาจก าหนดใหม้กีารจ่ายเงนิปันผลในอตัราน้อยกว่าทีก่ าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ สภาพ
คล่อง ความจ าเป็นในการใชเ้งนิทนุหมุนเวยีนในการด าเนินงาน การขยายธุรกจิ และปัจจยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงาน
ของบรษิทัย่อย ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัย่อย และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยเหน็สมควร 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา 
 

ปี 
อตัราก าไรสทุธิ 

อตัราการจ่าย 
เงินสดปันผล 

อตัราการจ่าย 
หุ้นปันผล 

อตัราการจ่าย 
เงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 

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

2560 0.070 - - - 

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 
  

หมายเหต ุ:  *ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2565 เมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2565 มมีตจิา่ยเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน
ปี 2564 แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัที ่
8 เมษายน 2565 เพือ่อนุมตัติ่อไป  ซึง่หากรวมกบัการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2564 ทีผ่า่นมา ทีม่กีารจา่ยทีอ่ตัรา
หุน้ละ 0.08 เช่นเดยีวกนันัน้ โดยหากคดิเป็นอตัราเงนิปันผลทีจ่่ายเทยีบกบัก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและ
หลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมาย รวมทัง้สิ้นเท่ากบัรอ้ยละ 44.76  ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั 

 
 
 

น        นโยบายการจ่ายปันผล 
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              2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

 

      นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
 
บรษิทัไดต้ระหนักถงึความส าคญัและความจ าเป็นทีต่อ้งน าระบบการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐานสากลมาใชใ้นการ

บรหิารองคก์ร โดยมุง่หวงัใหบ้รษิทัฯ เป็นองคก์รส าคญัทีส่รา้งคุณคา่และความน่าเชื่อถอืแก่ลูกคา้/คูค่า้ของบรษิทั และพฒันาการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปในแนวทางเดยีวกนัทัว่องคก์ร จงึมกีารก าหนดนโยบายและแผนบรหิารความเสีย่ง ดงัน้ี 
 1) ด าเนินการใหก้ารบรหิารความเสีย่งเป็นความรบัผดิชอบของพนกังาน ในทุกระดบัชัน้ทีต่อ้งตระหนักถงึความเสีย่งที่
มใีนการปฏบิตังิานใหมใ่นหน่วยงานของตนและในองคก์ร และตอ้งใหค้วามส าคญักบัการบรหิารความเสีย่งต่างๆ ไดร้บัการ
บรหิารจดัการภายใต้การควบคมุภายในอยา่งมรีะบบใหอ้ยูใ่นระดบัที่เพยีงพอและเหมาะสม 
 2) สง่เสรมิและสนบัสนุนใหใ้ช้การบรหิารความเสีย่งเป็นเครื่องมอืทีส่ าคญัในการบรหิารจดัการส าคญัของบรษิทั ที่
บุคลากรทุกระดบัชัน้ตอ้งมคีวามเขา้ใจ มคีวามร่วมมอื มคีวามร่วมใจ และรว่มกนัใช้การบรหิารความเสีย่งสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ี
เสรมิสรา้งการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีการบรหิารจดัการที่เป็นเลศิ และสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้/ผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 3) ก าหนดใหม้กีระบวนการบรหิารความเสีย่งเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้บรษิทั 
 4) สง่เสรมิและพฒันาการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยัมาใชใ้นกระบวนการการบรหิารความเสีย่งของ
บรษิทั และสนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูขา่วสารการบรหิารความเสีย่งอย่างทัว่ถงึ    

 

ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

บรษิทัมคีวามตระหนักและใหค้วามส าคญัในการบรหิารความเสีย่งซึ่งเป็นเครื่องมอืที่บรษิทั ตอ้งน ามาใช้ในการบรหิาร
จดัการองค์กรภายใต้กรอบการบรหิารความเสี่ยง โดยความเสี่ยงที่มีนัยส าคญั ที่ท าให้บรษิทัมคีวามเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกิจ  
โดยบรษิทัได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง และคณะท างานบรหิารความเสีย่งซึ่งเป็นผู้บรหิารระดบัสูงที่มสี่วน
เกี่ยวข้อง เพื่อท าหน้าที่วเิคราะหปั์จจยัเสี่ยงต่างๆ และประเมนิความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาวธิกีารป้องกนัหรอืบรหิารความ
เสีย่งอยา่งเหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาอย่าง
น้อยทุก 6 เดอืน ความเสีย่งทีม่อีทิธพิลอยา่งมนียัส าคญัต่อบรษิทั สรปุไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 

ในปี 2564 ประเทศไทยยงัคงได้รบัผลกระทบจากโรคโควิด-19 จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับภาคการ
ท่องเที่ยวสูง ทัง้น้ี มกีารประเมนิว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ส่งผลต่อรายไดข้องคนไทย, ความมัง่คัง่ เช่น 
การลดลงราคาสินทรพัย์กระทบต่องบดุลภาคธุรกิจโดยความสามารถในการท าก าไรอาจลดลง รวมถึงส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เช่น เมื่อมโีรคระบาดควรเลี่ยงกจิกรรมที่ต้องพบคนจ านวนมาก อาจยกเลิกการท่องเที่ยว การซื้อของ 
และอื่นๆ ซึ่งการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ยงัส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากภาคธุรกจิและ
การภาคบรกิารที่ต่อเน่ืองจากผลกระทบของมาตรการต่างๆของรฐับาลเพื่อสกดักัน้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ -19 โดย
ภาคธุรกจิหลกัทีไ่ดร้บัผลกระทบหนกั 5 อนัดบัแรกจะอยูใ่นภาคบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการท่องเทีย่ว ไดแ้ก่ โรงแรมที่พกั การคา้
ปลกี ภตัตาคาร การขนส่งทางบก และการขนส่งทางอากาศ  ผลกระทบจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลกอนัเน่ืองมาจากการ
แพร่ระบาดในวงกวา้งในหลายๆประเทศที่มกีจิกรรมทางเศรษฐกจิขนาดใหญ่  ท าใหค้วามต้องการซื้อสนิคา้และบรกิารรวมถึง
การลงทุนลดลง กลายเป็นปัจจยัลบต่อภาคการส่งออกไทยทีผู่กโยงกบัเศรษฐกจิโลกสงู สนิคา้ที่เสีย่งไดร้บัผลกระทบอยา่งหนัก
จากการลดลงของการอุปโภคบรโิภค คอื สนิคา้เกษตรและประมง เฟอรนิ์เจอรไ์ม ้และสนิคา้ที่ท าจากไมแ้ละกระดาษ  ซึ่งจะท า
ใหเ้กดิความเสีย่งทีเ่ศรษฐกจิไทยจะเขา้สูภ่าวะถดถอยเตม็รปูแบบในปีน้ี 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ -19 ก่อให้เกิดความเสี่ยงทัง้ในด้านของรายได้ที่อาจจะลดลงตามที่

กล่าวมาขา้งต้น และการหยุดชะงกัของการผลิตจากการแพร่ระบาดภายในสถานประกอบการ  บรษิทัไดต้ระหนักถงึความเสีย่ง
ดงักล่าว ในสว่นของความเสีย่งที่อาจเกดิจากรายไดท้ี่อาจจะลดลง บรษิทับรหิารความเสีย่งโดยการพจิารณาส ารองกระแสเงนิสด
เพื่อใหม้สีภาพคล่องเพื่อใหส้ามารถด าเนินกจิการอย่างต่อเน่ืองได ้วเิคราะห์และติดตามแผนค าสัง่ซื้อของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ
เพื่อปรบัแผนการผลิตล่วงหน้าได้ทนัเวลา ในส่วนของความเสี่ยงที่อาจเกดิจากการหยุดชะงกัของการผลติจากการแพร่ระบาด
ภายในสถานประกอบการ บริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการจดัตัง้ศูนย์อ านวยการสถานการณ์โควิดของบริษัทเพื่อก าหนด
มาตรการและระเบียบปฏิบตัิโดยยดึหลกัตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข อ านวยความสะดวกให้พนักงานได้รบัการฉีด
วคัซนีอยา่งครบถว้น รวมทัง้จดัใหม้กีารสุม่ตรวจการตดิเชือ้อยา่งสม ่าเสมอ 

2. ความเส่ียงของความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่ได้รบัผลกระทบจากราคาน ้ามนั เน่ืองจากอุตสาหกรรมพลาสติกมี

ความเชื่อมโยงโดยตรงกบัอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีซึง่หากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกมกีารปรบัราคา

สงูขึน้หรอืลดลง จะสง่ผลท าใหร้าคาวตัถุดบิเพิม่สูงขึน้หรอืลดลงเช่นเดยีวกนั ประกอบกบัราคาเมด็พลาสตกิในประเทศจะอ้างองิ

กบัราคาซือ้ขายในตลาดโลก ทีม่กีารซือ้ขายกนัดว้ยเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ดงันัน้อตัราแลกเปลี่ยนของคา่เงนิบาทกบัเงนิดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา จงึมอีทิธพิลต่อราคาเมด็พลาสตกิในประเทศดว้ย  

ในปี 2564 ราคาเม็ดพลาสติกเกรด HDPE ซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัของบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยเฉลี่ยสูงกว่าปี 2563 

ค่อนขา้งมาก เป็นการปรบัตวัตามสถานการณ์ราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกมทีศิทางปรบัตวัสูงขึน้ ตามความต้องการใช้น ้ามนัใน

ภาคการผลิตภายหลงัการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เริม่กลบัเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทัง้หลายประเทศเริม่ส ารองน ้ามนัไว้ใช้ ขณะที่

สมาชิกกลุ่มโอเปกพลสัยงัคงเพิม่ก าลงัการผลติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ย่อมผลกัดนัให้ราคาน ้ามนัในตลาดโลกมรีะดบัสูงขึน้  จงึ

เป็นเหตุใหร้าคาน ้ามนัดบิปรบัตวัสูงขึน้ หากแต่ราคาขายสนิคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิจะสามารถปรบัราคาขึน้

ลงตามราคาวตัถุดบิได ้แต่การปรบัราคานัน้กไ็ม่สามารถกระท าได้ทนัที จะต้องใช้ระยะเวลาหน่ึงตามเงื่อนไขการปรบัราคาจาก

การเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิของแต่ละลูกคา้  

บรษิทัมนีโยบายรองรบัความผนัผวนของราคาเมด็พลาสตกิ โดยมกีารประเมนิความเคลื่อนไหวของราคาเมด็พลาสตกิ
ในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชิด มกีารวเิคราะห์แนวโน้มทิศทางของราคา และน ามาวางแผนเพื่อประกอบการสัง่ซื้อ 
รวมถึงการประเมนิความต้องการใช้วตัถุดบิของบรษิทัในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการพิจารณาน าเข้าวตัถุดิบจากต่างประเทศ 
เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบรหิารการจดัซือ้วตัถุดบิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด  

3. ความเส่ียงของการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย 

บรษิทัให้ความส าคญั และตระหนักถึงความเสี่ยงในการขยายธุรกิจกลุ่มบรรจุภณัฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต ์
โดยเฉพาะรายได้กลุ่มบรรจุภณัฑ์พลาสติกมสีดัส่วนเป็นรายไดห้ลกัของบรษิทั ซึ่งมกีารจ าหน่ายให้กบัผู้ประกอบการรายใหญ่
ของประเทศในอุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยานยนต์ และท าสญัญาซื้อขายสนิค้ากบัลูกค้าดงักล่าว ด้วย
ปรมิาณการสัง่ซื้อทีค่อ่นขา้งสงู และการมผีูผ้ลติในอุตสาหกรรมหลายราย ท าใหลู้กคา้มอี านาจการต่อรองและมโีอกาสทีลู่กคา้อาจ
ไมต่่อสญัญากบับรษิทั หรอืเพิม่การสัง่ซือ้สนิคา้บางส่วนจากคูแ่ขง่ หากบรษิทัสญูเสยีลูกคา้ดงักล่าวไปโดยไมส่ามารถหาลูกคา้มา
ทดแทนได้ทนัที ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความสม ่าเสมอ และต่อเน่ืองของรายได้ หรอืส่งผลให้รายได้ของบ รษิทัลดลงในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงในอนาคต 

แต่อย่างไรกต็าม ดว้ยประสบการณ์ของบรษิทัที่มมีาอย่างยาวนาน ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสนิคา้และผลติภณัฑ์
ของบรษิทั ท าใหค้วามเสีย่งทีคู่่แข่งรายใหมจ่ะเขา้มาตตีลาดนัน้มคีวามเป็นไปไดย้าก เพราะลูกคา้สว่นใหญ่ค านึงถงึคุณภาพของ
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สนิคา้และความน่าเชื่อถอืมากกวา่ที่จะพจิารณาถงึปัจจยัดา้นราคาเพยีงอยา่งเดยีว โดยที่ผา่นมาบรษิทัไดม้กีารท าวจิยัและพฒันา
สนิค้า รวมถึงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยขอความร่วมมือจากภาครฐั และเอกชนเพื่อน ามาปรบัปรุงในส่วนของการผลิต 
ก่อใหเ้กดิสนิคา้ทีม่คีณุภาพทีด่ยีิง่ขึน้ รวมถงึช่วยลดตน้ทุนการผลติ เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีณุภาพสงูสดุในราคาทีเ่หมาะสม  

4.   ความเส่ียงจากการเข้ามาแข่งขนัของผูผ้ลิตรายใหม่ 

เน่ืองจากธุรกจิผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิและชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกจิที่ใช้เงนิลงทุนไม่สูงมาก โครงสรา้งการด าเนิน
ธุรกิจไม่มคีวามซบัซ้อน จงึมคีวามเสีย่งที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ี หรอืแมก้ระทัง่บรษิทัลูกค้า 
หากมคีวามคดิที่จะตัง้โรงงานผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิเอง กส็ามารถท าได ้อกีทัง้การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอื AEC 
กท็ าใหต้ลาดมคีวามเป็นเสรมีากขึน้ อาจมกีารยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศ สง่ผลใหม้ผีูแ้ข่งขนัในอุตสาหกรรมมากขึน้ การ
แขง่ขนัดา้นราคาจะมคีวามรนุแรงมากกวา่เดมิ  

อยา่งไรกต็าม ดว้ยศกัยภาพดา้นการผลติสนิคา้ของบรษิทั ควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพสนิคา้และผลติภณัฑต์ามความ
ต้องการ  สรา้งความพงึพอใจของลูกคา้และเพิ่มความเชื่อมัน่ในคุณภาพสนิคา้ การบรหิารประสทิธภิาพการผลติ และการจดัส่ง
สนิค้าพรอ้มการบรกิารดว้ยความรวดเรว็ทนัต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ตลอดจนความมัน่คงทางการเงนิ ท าให้
สามารถเพิ่มก าลงัการผลิต ปรบัปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ตลอดจนการวิจยั และพฒันา
ผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างความแตกต่าง และเพื่อรองรบัการเติบโตของลูกค้า ท าให้ลูกค้าคงความไวว้างใจ และเป็นคู่ค้าต่อเน่ืองมา
ยาวนานนบัสบิปี  

5.   ความเส่ียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาว 

โดยสว่นใหญ่บรษิทัและลูกคา้ในกลุ่มบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิจะมกีารท าสญัญาซื้อขายสนิคา้ระยะสัน้อายปุระมาณ 1- 2 ปี 
หรอือาจจะไม่มกีารท าสญัญา ทัง้น้ีขึน้อยู่กบันโยบายในการท าสญัญาของลูกคา้แต่ละราย ซึ่งถือเป็นหลกัปฏิบตัิโดยทัว่ไปของ
อุตสาหกรรมน้ี  นอกจากน้ีลูกคา้ทีบ่รษิทัไดร้บังานจากการประมูลแขง่ขนักบัผูผ้ลติรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายสุญัญา ลูกคา้กอ็าจจะ
ต่อสญัญาหรอืจดัใหม้กีารคดัเลอืกผูผ้ลติรายใหม ่จงึอาจมคีวามเสีย่งที่จะสูญเสยีลูกคา้ได้ อยา่งไรกต็าม ในอดตีทีผ่่านมาบรษิทัมี
ความเสีย่งจากการไม่ไดร้บัการต่อสญัญาอยูใ่นระดบัที่ต ่ามาก เน่ืองจากลูกคา้มคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐาน  
การสง่มอบสนิคา้ตรงต่อเวลา  และความสามารถทีจ่ะขยายก าลงัการผลติเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์นัน้ความเสี่ยงจากการยกเลกิสญัญาในการผลิตจะอยู่ในระดบัต ่า
มากเช่นกนั เน่ืองจากโดยปกติผู้ประกอบการมกัจะไม่เปลี่ยนแปลงผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ 
หรอืมปัีญหาในเรื่องคณุภาพ ซึง่อายุของผลติภณัฑโ์ดยเฉลี่ยอยู่ทีป่ระมาณ 3 –5 ปี ตามแต่รปูแบบและลกัษณะของผลติภณัฑใ์น
แต่ละอุตสาหกรรม อย่างไรกด็ ีบรษิทัมลีูกคา้ที่หลากหลายในอุตสาหกรรม และไมม่ยีอดลูกคา้รายใดที่มยีอดขายเกนิกวา่รอ้ยละ 
30 ของยอดขายรวมเพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งของรายไดท้ีไ่มม่สีญัญาระยะยาว 

6.   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ในปี 2564 ที่ผ่านมาอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัมคีวามผนัผวนเป็นอย่างมาก โดยแขง็ค่าในช่วงต้นปี 
และกลบัอ่อนค่าลงอย่างมากในช่วงครึง่ปีหลงัโดยท าสถิติอ่อนค่าสุดในรอบกว่า 4 ปี เน่ืองจากประเทศไทยไดร้บัผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 หากแต่เงินดอลลาร์สหรฐัยงัได้รบัแรงหนุนจากการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจสหรฐัต่อเน่ืองหลัง
สถานการณ์โควดิ-19 ในประเทศสหรฐัคลีค่ลายลง 

แนวโน้มอตัราแลกเปลี่ยนเงนิบาทต่อดอลล่ารส์หรฐัในปี 2565 คาดวา่ยงัคงผนัผวน โดยแนวโน้มคาดว่าจะปรบัตวัอ่อน
ค่าขึ้นกว่าช่วงปลายปี 2564 เน่ืองจากแรงกดดนัของการปรบัอตัราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศสหรฐัฯ  ซึ่งการปรบัขึ้นของ
อตัราดอกเบี้ยนโยบายสหรฐัฯ ปี 2565 อาจไม่สอดคลอ้งกบัทศิทางอตัราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ทีม่คีวามจ าเป็นต้องคงอยู่ใน
ระดบัต ่า เพื่อสนับสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทย ความแตกต่างของอตัราผลตอบแทนดอกเบี้ยอาจส่งผลให้เม็ดเงนิจาก
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ภูมภิาคเอเชยี ไหลกลบัเขา้สู่สหรฐัฯ เพิม่มากขึน้ ซึ่งส่งผลใหปี้ 2565 สกุลเงนิดอลลารส์หรฐัฯ มแีนวโน้มแขง็ค่าเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง 
และสง่ผลใหส้กุลเงนิบาทและสกุลเงนิเอเชยีอื่น ๆ อ่อนคา่ลง 

บรษิทัไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นในฐานะผูส้่งออก เน่ืองจากรายไดห้ลกัเป็นรายไดจ้าก
การขายในประเทศ แต่ได้รบัผลกระทบฐานะผูน้ าเข้าเครื่องจกัรหรอืวตัถุดบิบางชนิด ที่ต้องมกีารน าเขา้จากต่างประเทศ ความ
ผนัผวนของค่าเงนิบาทสง่ผลกระทบต่อต้นทุนการผลติของบรษิทั ดงันัน้บรษิทัจงึไดม้กีารศกึษาถงึวธิกีารป้องกนัความเสีย่งจาก
อตัราแลกเปลี่ยน โดยมกีารตดิตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ รวมถงึได้มี
การศึกษาบทวเิคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหวของเงนิตราต่างประเทศ และได้มีการเลือกใช้ธุรกรรม Forward หรอืการท า
สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์หรอืสภาวะทีเ่หน็ว่าควรกระท าตามความเหมาะสม เพื่อควมคุมต้นทุน
และป้องกนัหรอืลดความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิจากการเปลี่ยนแปลงของคา่เงนิ   

7.   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค 

จากกระแสการรณรงค์ใหม้กีารอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ท าใหผู้้บรโิภคและผู้ประกอบการต่างๆ เริม่มกีารตระหนักถงึสิง่ที่
ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมากขึ้น ซึ่งอาจท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของคนเปลี่ยนไป โดยหนัมาใช้ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อ
สิง่แวดล้อมแทน อย่างเช่น การเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ที่มาจากพลาสตกิชีวภาพแทนผลิตภณัฑ์ที่เป็นพลาสตกิ 100% การรณรงค์
ยกเลกิใชเ้คมภีณัฑท์ีม่สี่วนผสมของสารพาราควอต กรณีรถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า (Electric Vehicle :EV) ทีส่ามารถ
ประหยดัต้นทุนพลงังานต่างๆ และลดการปล่อยมลภาวะสู่สิง่แวดล้อมในส่วนของ แบตเตอรีม่อเตอร ์และระบบควบคุมการจ่าย
ไฟฟ้า  
 

กระแสรถยนตข์บัเคล่ือนด้วยพลงังานไฟฟ้า (EV)   
ประเทศไทยก าลงัก้าวสู่การเป็นฐานการผลติยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่ส าคญัของโลก โดยคณะกรรมการนโยบาย

ยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ได้ออกแนวทางการส่งเสรมิยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ตามนโยบาย 30@30 คือ การตัง้เป้าผลิตรถ ZEV 
(Zero Emission Vehicle) หรอืรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทัง้หมดในปี พ.ศ. 
2573 ถือเป็นอีกหน่ึงกลไกที่จะน าพาประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสงัคมคาร์บอนต ่า (Low-carbon Society) ในอนาคตจากการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ครัง้ที่ 2/2564 ในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้ก าหนด
เป้าหมายการผลติและการใช ้ZEV ซึง่ถอืเป็นจดุเริม่ต้นของการรว่มมอืกนัระหว่างทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในปี พ.ศ. 2573 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

• เป้าหมายการผลติยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์นัง่และรถกระบะ 725,000 คนั รถจกัรยานยนต์ 675,000 คนั 
รถบสัและรถบรรทุก 34,000 คนั นอกจากนัน้ ยงัมกีารส่งเสรมิการผลิตรถสามล้อ เรอืโดยสาร และรถไฟระบบ
รางอกีดว้ย 

• เป้าหมายการส่งเสรมิการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์นัง่และรถกระบะ 440,000 คนั รถจกัรยานยนต ์
650,000 คนั รถบสัและรถบรรทุก 33,000 คนั รวมถงึการก าหนดเป้าหมายการส่งเสรมิสถานีอดัประจุยานยนต์
ไฟฟ้าสาธารณะแบบ Fast charge จ านวน 12,000 หวัจ่าย และสถานีสบัเปลี่ยนแบตเตอรีส่ าหรบัรถจกัรยานยนต์
ไฟฟ้าจ านวน 1,450 สถานี และมมีาตรการส่งเสรมิ ZEV ในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การส่งเสรมิอุตสาหกรรมการผลติ
ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน เพื่อให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ ไฟฟ้าและชิ้นส่วน โดยได้มีการก าหนด
มาตรฐานใหค้รอบคลุมยานยนต์และชิ้นส่วนส าคญั แผนส่งเสรมิผูป้ระกอบการรองรบัการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์
ไฟฟ้า และแผนการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและก าลังคน  การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ทัง้
มาตรการทางภาษีและที่ไม่ใช่ภาษ ีโดยมมีาตรการ Quick win เป็นการส่งเสรมิการใช้รถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าของ
ธรุกจิขนสง่เชงิพาณิชยแ์ละหน่วยงานรฐั การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานรองรบัยานยนตไ์ฟฟ้า ทัง้การสง่เสรมิสถานี
อดัประจุไฟฟ้า การพฒันากฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการอดัประจุ และการส่งเสรมิเทคโนโลยสีมารท์ก
รดิ รวมถงึการสง่เสรมิใหเ้กดิอุตสาหกรรมการผลติแบตเตอรีย่านยนตไ์ฟฟ้าและการใช้แบตเตอรีท่ีผ่ลติในประเทศ 
การจดัการแบตเตอรีใ่ชแ้ลว้และการพฒันาก าลงัคน 
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กระแสบรรจภุณัฑจ์ากพลาสติกชีวภาพ 
ปัจจบุนัราคาตน้ทุนของพลาสตกิชวีภาพยงัสูงกว่าพลาสตกิทัว่ไปอยูม่าก เน่ืองจากผลติจากวตัถุดบิทางการเกษตร จงึ

มตี้นทุนจากการเพาะปลูก นอกจากนัน้คุณสมบตัขิองพลาสตกิชวีภาพมขีอ้จ ากดัที่ไม่สามารถทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์  ยงัคง
ตอ้งใช้เวลาในการพฒันาคณุสมบตับิางประการ ซึง่สิง่เหล่าน้ีท าใหก้ารใชพ้ลาสตกิชวีภาพยงัเป็นเพยีงทางเลอืกหน่ึงของผูบ้รโิภค 
และมกีารเติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Niche Market) อย่างไรกด็ ีระบบการผลิตของบรษิทัที่ท ากระบวนการฉีด และ
เป่าขึน้รปูบรรจภุณัฑส์ามารถรองรบัการใชเ้มด็พลาสตกิชวีภาพไดด้ ีโดยใชเ้งนิลงทุนเพื่อปรบัปรงุเครื่องจกัร และอุปกรณ์ไมม่าก  
นอกจากน้ี ปัจจุบนับรษิทัมกีารใช้เมด็พลาสตกิที่ใช้ในกระบวนการเป่าขึน้รูปในการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเป็นชนิดที่สามารถ
น ามาใช้รไีซเคิล่ในกระบวนการเป่าขึน้รูปใหม่ได้รอ้ยละ 100 จงึท าใหล้ดปรมิาณขยะพลาสติกจากการมขีอ้จ ากดัการใช้เมด็รไีซ
เคิล่ อยา่งไรกด็ ี

 
บรษิทัไดม้กีารศกึษาและพจิารณาความเสีย่งในเรื่องดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสม ปรบัแผน

กลยุทธ ์และก าหนดทศิทางการขยายการลงทุนเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤตกิรรมการบรโิภคของผู้บรโิภค
ดงักล่าว  

 

8.   ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 50 

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มเหมมณฑารพ ถือหุ้นในบริษัทรวมกนัในสดัส่วนร้อยละ 56.02 ณ วนัที่ 8 

มนีาคม 2565 ท าให้กลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ดงักล่าวมอี านาจในการควบคุมบรษิทั และมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบรษิทัในทุก

เรื่องที่ต้องไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้  ยกเวน้ เรื่อง ทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทัก าหนดใหต้้องไดร้บัเสยีงส่วน 3 ใน 4 

ของทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  ดงันัน้ ผูถ้อืหุน้รายอื่นของบรษิทัจงึมคีวามเสีย่งจากการที่ไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อตรวจสอบ

และถ่วงดลุเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการก าหนดโครงสร้างการจดัการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่าง
เหมาะสมโดยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย  ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล คณะกรรมการบรหิารความ
เสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีการก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ อยา่งชดัเจน  

บรษิทัไดแ้ต่งตัง้กรรมการที่ไม่เป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  โดยเป็น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่านเป็นประธาน
กรรมการบรษิทั  หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.44 เพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลอ านาจในการบรหิาร กลัน่กรองวาระที่จะเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณา รวมทัง้ตรวจสอบการท างานของกรรมการและผูบ้รหิารที่เป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดว้ย   นอกจากน้ี ในกรณี
เขา้ท ารายการทีเ่กี่ยวโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูม้อี านาจควบคุม รวมถงึบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ บุคคลดงักล่าว
จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตัริายการดงักล่าว 
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3. การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 

บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุุรกิจบนพื้นฐานของการก ากบัดููแลกิจการที่ด ีโดยมเีป้าหมายส าคญัคอืการเติบโตอย่างยัง่ยนืของ
องคก์รอนัก่อให้เกดิคุุณค่าครอบคลุมทัง้ 3 มติ ิคอื ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมในห่วงโซ่ธุุรกจิ รวมทัง้ก าหนดเป็นกลยุทธ์
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

เป้าหมายด้านความยัง่ยืนในปี 2564  

มิติด้านเศรษฐกิจ 

PJW มุ่งมัน่ที่จะเป็นองค์กรที่มกีารก ากบัดูแลกจิการ
ที่ดี มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เพื่ อสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่กิจการและ
ค านึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม บรษิทัให้ความส าคญัต่อ
การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการที่ ดี  โดย
สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองและสร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และพฒันากลยุทธ์การเติบโต
อย่างมคีุณภาพร่วมกบัคู่คา้ผ่านการจดัการห่วงโซ่อุปทาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพและค านึงถงึความยัง่ยนื 

 

 

มิติด้านสงัคม 

ความปลอดภยัและชีวอนามยั 
• จ านวนอุบตัเิหตุถงึขัน้เสยีชวีติของพนกังานและ

คูค่า้ธรุกจิ 0 รายทุกปี 
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ถึงขัน้หยุดงานของ

พนกังานและคูธ่รุกจิเป็น 0 ในปี 2564 
การฝึกอบรมพนักงาน 

• เพิ่มชัว่โมงการอบรมของพนักงานทุกระดบัไม่
น้อยกวา่ 12/ ชัว่โมง/ คน/ ปี ภายในปี 2565 

การพฒันาและมีส่วนรว่มกบัชุมชน 
• ความพงึพอใจชุมชนรอ้ยละ 90 

• มากกว่ารอ้ยละ 80 ของพนักงานในโรงงานเป็น
คนในพืน้ที ่
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มิติด้านส่ิงแวดลอ้ม 

การจัดการพลังงานและการรับมื อกับกา ร
เปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

• ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกรอ้ยละ 10 ภายใน
ปี 2564 รอ้ยละ 20 ภายในปี 2565 

• ลดการใชพ้ลงังานรอ้ยละ 10% ภายในปี 2564 
การจดัการของเสีย 

• ลดการส่งก าจดัของเสยีอนัตรายและไม่อนัตราย
ตามกฎหมายลดลงจากปี 2563 จ านวน 10%   

การลดของเสียจากกระบวนการผลิต 

• ลดการเกิดของเสยีจากกระบวนการผลติรอ้ยละ 
10 ในปี 2565 เมื่อเทยีบจากปี 2564 

การจดัการผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียในห่วง

โซ่คณุค่าของธรุกิจ 

ห่วงโซ่คณุค่าธรุกิจ 

บรษิทัให้ความส าคญักบัการบรหิารจดัการตลอดห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain) ตัง้แต่ต้นน ้าจนถึงปลายน ้า 
เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น ตัง้แต่
ข ัน้ตอนการสรรหาวตัถุดบิทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ จน
ไปถึงกระบวนการผลิตที่ค านึงผลกระทบต่อชุมชนและ
สิง่แวดล้อม การตลาดและการกระจายสินค้าที่ได้มาตรฐาน
และรวดเรว็ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และผูบ้รโิภค 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของ
ธรุกิจ 

บริษัทมีการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญทัง้
ภายในและภายนอกองค์กรซึ่งมีความสัมพันธ์กับห่วงโซ่
คุณค่าธุรกิจและใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนร่วม เปิดโอกาส
ให้ เกิ ด ก ารสื่ อ ส ารสอ งท าง เพื่ อ ร ับ ฟั งความ คิด เห็ น 
ขอ้เสนอแนะ สะท้อนความต้องการ และคาดหวงัของผูม้สี่วน
ไดเ้สยีต่อการด าเนินธรุกจิของบรษิทั ดงัน้ี 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการและความคาดหวงั 

ผูถ้อืหุน้ - ผลการด าเนินงานและการเติบโตทาง
ธรุกจิ 

- ก ารก า กับ ดู แ ล กิ จ ก ารที่ ดี  ก า ร
บรหิารงานดว้ยความโปรง่ใส 

- ขอ้มลูการด าเนินงานของบรษิทั 
- จา่ยเงนิปันผลอยา่งเหมาะสม 

พนกังาน - การได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ และ
เพิ่มพูนศักยภาพให้สอดรบักับการ
เปลีย่นแปลงทางธรุกจิ 

- ก ารดู แ ลพ นั ก ง าน  ส วัส ดิ ก า รที่
เหมาะสม รวมถงึความปลอดภยั อาชี
วอนามยัทีด่ ีของพนกังาน 

ลูกคา้ - สิ น ค้ า แ ล ะบ ริก า รที่ มี คุ ณ ภ าพ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

คูค่า้และเจา้หน้ี  - สนับสนุนองคค์วามรูก้ารด าเนินการที่
ค า นึ งถึงสิ่ งแวดล้อม  สังคม  และ
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อยกระดบัการ
ด าเนินงานคู่ค้า ลดความเสี่ยงในการ
ปฏบิตังิานและความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง 

คูแ่ขง่ - สนบัสนุนองคค์วามรูก้ารด าเนินการที่
ค านึงถงึสิง่แวดลอ้ม สงัคม และ
จรรยาบรรณธรุกจิ เพื่อยกระดบัการ
ด าเนินงานคูค่า้ ลดความเสีย่งในการ
ปฏบิตังิานและความเสีย่งดา้นชื่อเสยีง 

ภาครฐั - ใหค้วามร่วมมอืกบัภาครฐัและ
น าเสนอแนวทางสู่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

- เปิดเผยขอ้มลูการด าเนินธรุกจิอยา่ง
โปรง่ใส 
 

ชุมชนสงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

- การดแูลการด าเนินงานไมใ่หส้ง่ผล
กระทบต่อชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

- การเรยีนรูแ้ละพฒันาเพื่อสรา้งความ
มัน่คงทางอาชพีและรายได้ 
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การบริหารจดัการห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เคารพสทิธมินุษยชน 

- การดแูลและพฒันาสายงาน 

- คุณภาพชวีติและความปลอดภยั 

ชุมชนและ
สิง่แวดลอ้ม 

- ใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า 

- ลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม 

- ดแูลสงัคมและชุมชน 
คู่แขง่ ผูถ้อืหุน้ 

- ด าเนินธุรกจิเตม็ความสามารถ ซื่อสตัย ์

สุจรติ โปร่งใส 

- ใหค้วามเป็นธรรมแก่ผูถ้อืหุน้ทุกราย 

- ใหผ้ลตอบแทนและการเตบิโตอย่างยัง่ยนื - แขง่ขนัทางการคา้ในกรอบกตกิาทีเ่ป็นธรรม 

- ร่วมกบัพฒันาและผลกัดนัใหต้ลาดเตบิโต 

พนกังาน 

ลกูคา้กลุ่ม
ธุรกจิ 

ผูบ้รโิภค 

ปลายน ้า 

ขยะและ

ของเสยี 

ความรบัผดิชอบต่อ
สนิคา้และบรกิาร 

การคดัแยก การลดการเกดิ และ

การจดัการของเสยีอย่างเป็นระบบ 

มลพษิทาง

อากาศ 

การบ าบดัและลด
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม วตัถดุิบ 

น ำ้ 

พลงังำน 

การจดัการพลงังาน การใชพ้ลงังาน
ทดแทน 

ผูข้ายวตัถุดบิ ผูผ้ลติ
ชิน้สว่น 

ผูข้นสง่ 

- มจีรรยาบรรณและเป็นธรรม 

- ไมเ่รยีกหรอืรบัผลประโยชน์ใดๆกบัคู่คา้ 

- สนบัสนุนการจดัหาทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

การขายและการตลาด 

จดัซ้ือ 

การผลิต 

จดัส่ง 

การบริการหลงัการขาย 

ตน้น ้า 
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การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อม 
เพื่อป้องกนัและรบัผิดชอบต่อผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
ด าเนินงานทัง้ภายในและภายนอกสถานประกอบการ จงึได้
ก าหนด “นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม” โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. บริษัทมุ่งมัน่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

เกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

2. บริษัทจะด าเนินการปฏิบัติตามข้อก าหนดของ

ระบบการจดัการสิ่งแวดล้อม ISO14001 รวมทัง้ข้อก าหนด

ดา้นสิง่แวดลอ้มของลูกคา้และชุมชน 

3. บริษัทมุ่งมัน่ควบคุมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ์

เพื่ อปกป้องสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการที่มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อยา่งต่อเน่ือง 

4. บรษิทัจะส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆเพื่อ

ปกป้องและลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยพนักงานและผูม้ี

สว่นไดเ้สยีทุกระดบัมสีว่นรว่ม 

5. บริษัทจะด าเนินการการป้องกนั ควบคุม และลด

ความสูญเสยีของทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังานต่างๆ เพื่อ

ลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

6. บรษิทัจะด าเนินการจดัการของเสยีอย่างเป็นระบบ

และลดปริมาณของเสียที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

อยา่งต่อเน่ือง 

7. บริษัทจะด าเนินการทบทวนและสื่อสารผลการ

ด าเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้

เสยีในทุกระดบั 

นอกจากน้ีบริษทัได้ก าหนด “นโยบายพลงังาน” เพื่อ
เป็นแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการใช้พลงังานให้เกิด
ประสทิธภิาพและประโยชน์สูงสุด โดยก าหนดใหก้ารอนุรกัษ์
พลงังานเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบรษิทั ปรบัปรุง
ประสทิธภิาพการใช้ทรพัยากรขององค์กรอย่างต่อเน่ืองและ

เหมาะสมกบัธุรกิจ โดยการอนุรกัษ์พลงังานเป็นหน้าที่ความ
รบัผดิชอบของผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบั 

ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัไดผ้ลกัดนัใหเ้กดิการใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ
ในทุกกระบวนการโซ่อุปทานของบรษิทัดงัน้ี 

1.  การจดัการพลงังาน 

จากนโยบายลดการพึง่พาพลงังานหรอืเชือ้เพลงิที่ใชแ้ล้ว
หมดไป ในปี 2564 บริษัทได้เริ่มด าเนินการโครงการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์(Solar PV Rooftop) เพื่อผลติ
ไฟฟ้าใช้เองภายในโรงงานและอาคาร ซึ่งถือว่าเป็นหน่ึงใน
พลังงานทดแทนที่ มีป ระโยช น์  เน่ื อ งจาก เป็นการใช้
แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วและเป็น
พลงังานสะอาด ไม่ก่อปฏิกิรยิาใดๆที่ท าให้สิ่งแวดล้อมเป็น
พิษ โดยเริ่มการติดตัง้แผงโซล่าเซล์ (Solar PV rooftop) 
สามารถผลติไฟฟ้า 182,824 kWh เมกะวตัต์ ส่งผลให้บรษิทั
ลดคา่ไฟฟ้าไดร้อ้ยละ 5 ในปี 2564 
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2. การจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ 

บริษัท ได้มีการจัดการขยะ ของเสีย  ที่ เกิดขึ้น ใน
กระบวนการผลิต เป็นไปตามหลัก 3R (Reduce Reuse 
Recycle) มีระบบการจดัการคดัแยกขยะ ควบคู่ไปกับการ
สรา้งจติส านึกใหก้บัพนกังานในโรงงาน  

ในปี 2564 มีปรมิาณขยะทัว่ไป 44,739 กิโลกรมั ขยะรี
ไซเคิล เช่น กระป๋อง การดาษ เศษพลาสติก รวม 228,324 
กโิลกรมั ซึ่งขยะเหล่าน้ีบรษิทัได้ใช้บรกิารรบัจา้งทิ้งขยะเพื่อ
ก าจดัอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากน้ีบริษัทมีการ
ตรวจวดัคุณภาพสิง่แวดล้อมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 
2564 พบว่า ค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศ เสียง แสงสว่าง 
อยู่ในเกณฑ์ปกติตามที่กฎหมายก าหนด และมีการจดัท า
ระบบการเบิก-จ่าย วตัถุดบิและสนิค้ากึ่งส าเรจ็รูปแบบอิเล็ก
ทรอนิส์ เพื่อลดการใช้กระดาษ โดยระบบผู้ที่ต้องการใช้งาน
จะแจ้งความต้องการผ่านระบบอิเล็กทรอนิส์ไปถึงสโตร์หรอื
คลงัสินค้าทดแทนการใช้กระดาษท าให้สามารถลดปรมิาณ
กระดาษประมาณ  150,240 ใบต่ อ ปี  หรือลดค่าใช้จ่าย 
27,620.80 บาทต่อปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การจดัการเพื่อลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 

บรษิทัเข้าร่วมโครงการส่งเสรมิการใช้คารบ์อนฟุตพริ้น 
(Carbon Footprint) กับองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก  
(องค์การมหาชน) หรอื อบก. ปี 2564  บรษิทัลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชัน้บรรยากาศได้ถึง 12,554.50 
TonCO2e ซึ่งลดลงจาก ปี 2563 จ านวน 1,180.78 TonCO2e 
โดยผูใ้หก้ารรบัรอง Bureau Veritas (Thailand) 

การจดัการด้านความยัง่ยืนในมิติสงัคม 

นโยบายและแนวทางปฏิบติัด้านสงัคม 

การด าเนินงานด้วยความยัง่ยืนในมิติส ังคม บริษัท
มุง่เน้นการมสี่วนรว่มและรบัฟังความต้องการทีแ่ทจ้รงิของผูม้ี
สว่นไดเ้สยี พนักงาน ชุมชน สงัคม และคู่คา้ทางธุรกจิในห่วง
โซ่อุปทาน โดยก าหนดนโยบายส าคญัที่เกี่ยวข้องทางด้าน
สงัคมไวด้งัน้ี 

 นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน 

 นโยบายความปลอดภยั อาชีว อนามยัและ

ส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 

การพฒันาบุคลากร 

บรษิทัมนีโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ 
โดยใหถ้ือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่ายิง่ และ
เป็นหวัใจส าคญัที่เกื้อกูลใหก้ารด าเนินธุรกจิ ประสบผลส าเรจ็
ตามเป้าหมาย ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะพฒันาองคก์ร 
ให้ เป็ นองค์ก รแห่ งการเรียนรู้  เพื่ อ เสริม สร้างความรู้
ความสามารถ พฒันาศกัยภาพของพนักงาน อนัจะท าใหเ้กิด
ประโยชน์แก่บรษิทัในการที่จะมบีุคลากรที่มปีระสทิธภิาพ ที่
จะสามารถสรา้งผลงานใหก้บับรษิทั รวมถงึการพฒันาตนเอง
กา้วหน้าในหน้าที่การงาน และเตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทั โดย
จดัใหม้แีผนการฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและภายนอก  
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ชัว่โมงการฝึกอบรมปี 2564 

แยกตาม
สาขา 

จ านวน
ชัว่โมงการ
ฝึกอบรม 
(ชัว่โมง) 

จ านวน
พนักงาน
ทัง้หมด 
(คน) 

จ านวน
ชัว่โมงอบรม
(เฉล่ียชัว่โมง/

คน) 

สมทุรสาคร 621 606 1.02 

ชลบุร ี 147.5 684 0.22 

บางบอน 12 85 0.14 

เมอืงจนี 656 86 7.63 

รวมทัง้ส้ิน 1,436.5 1,461 9.01 

ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

ในปี 2564 บรษิทัได้จดัให้มีการฝึกอบรมหลกัสูตร การ
ดบัเพลงิขัน้ต้นและการอบยพหนีไฟ รวมถงึอบรมด้านความ
ปลอดภัยเฉพาะด้านต่างๆ เช่น การขับรถโฟล์คลิฟท์ให้
ปลอดภยั เป็นตน้ 

สถิติการเกิดอบุติัเหตปุระจ าปี 2564 

จ านวนอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงานเกนิ 3 วนั    4 ครัง้ 
จ านวนอุบตัเิหตุถงึขัน้หยดุงานไมเ่กนิ 3 วนั 20 ครัง้ 
จ านวนพนกังานเสยีชวีติจากอุบตัเิหตุในงาน ไมม่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนรว่มพฒันาชุมชน และสงัคม 

บรษิทัไดส้รา้งสมัพนัธอ์นัดกีบัสงัคมและสิง่แวดล้อมโดย
การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการด าเนินงานที่
อาจสร้างผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบ
สถานประกอบการ รวมถึงให้การส่งเสริม ให้การสนัสนุน
กจิกรรมดงัน้ี 

1. บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ านวน 

600,000 บาท เพื่อจดัซือ้อุปกรณ์ทางการแพทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บริจาคเงินให้กับองค์กรบริหารส่วนต าบลชัยมงคล 

จ านวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลอืผู้ไดร้บัผลกระทบจากการ

แพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 

 

 

 

 

 

 

3. บรจิาคเงนิใหก้บัส านักงานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 

จังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 2,000 บาท เพื่ อสนับสนุน

โครงการเล่ าเรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัด

สมทุรสาคร 
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               4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ  

ข้อมลูส าคญัทางการเงิน          

รายการ 
งบการเงินรวม 

2563 2564 
งบก าไรขาดทุน                                                                   (ล้านบาท)   
รายไดจ้ากการขาย  2,774.41 3,057.12 
รวมรายได้ 2,819.83 3,086.80 
คา่ใชจ้า่ย     
ตน้ทุนขาย 2,233.06 2,489.77 
ตน้ทุนจากงานโครงการ 32.44 10.73 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 386.42 338.21 
ตน้ทุนทางการเงนิ 53.97 48.81 
รวมคา่ใชจ้า่ย 2,708.22 2,884.17 
ก าไรก่อนค่าใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 111.61 202.63 
คา่ใชจ้า่ย(รายได)้ภาษเีงนิได1้/ (3.44) 33.16 
ก าไรส าหรบัปี 115.05 169.47 
   
งบแสดงฐานะการเงิน                                                         (ล้านบาท)   
สนิทรพัยร์วม 2,882.28 3,028.42 

หน้ีสนิรวม  1,779.45 1,838.35 

สว่นของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,102.82 1,190.06 
สว่นของบรษิทัใหญ่ 1,102.82              1,190.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   
อตัราส่วนทางการเงิน2/   
อตัราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราสว่นเงนิทุนหมนุเวยีน                                                  (เท่า) 0.88 0.90 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเรว็                                              (เท่า) 0.63 0.62 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลูกหน้ีการคา้                                          (เท่า) 4.13 4.45 
ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่                                                        (วนั)  87.12 80.88 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื                                         (เท่า)  8.12 8.95 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่                                                    (วนั)  44.32 40.22 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ี                                                 (เท่า)  4.85 5.30 
ระยะเวลาช าระหน้ีเฉลีย่                                                      (วนั)  74.24 67.92 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle)                                                   (วนั) 57.20 53.18 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    
อตัราก าไรขัน้ต้น                                                          (รอ้ยละ) 19.51 18.56 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน                                          (รอ้ยละ) 14.16 15.42 
อตัราก าไรสทุธ ิ                                                           (รอ้ยละ) 4.08 5.49 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้                                               (รอ้ยละ) 10.86 14.78 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

2563 2564 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์                                       (รอ้ยละ)  5.68 8.51 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร                                  (รอ้ยละ) 18.70 21.13 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์                                                                 (เท่า) 0.97          1.04 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    
อตัราสว่นหน้ีสนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้                                 (เท่า) 1.61 1.54 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้                                    (เท่า) 3.07  5.15 

อตัราการจา่ยเงนิปันผล                                                                           (รอ้ยละ) 58.01                           44.763/                           

หมายเหตุ  :   

1/ ค านวณจากค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี และผลกระทบจากค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(ตามทีเ่ปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 31) 

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

3/ ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2565 เมือ่วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2565 มมีตจิ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2564 แก่ผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ 0.080 บาท โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัที ่8 เมษายน 2565 เพือ่อนุมตัต่ิอไป 

ซึง่หากรวมกบัการจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาลปี 2564 ทีผ่า่นมา ทีม่กีารจา่ยทีอ่ตัราหุน้ละ 0.08 เช่นเดยีวกนันัน้ โดยหากคดิเป็น
อตัราเงนิปันผลทีจ่า่ยเทยีบกบัก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและหลงัหกัส ารองไวต้ามกฎหมาย รวมทัง้สิ้นเท่ากบัรอ้ยละ 
44.76  ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทั 
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การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมของการด าเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั 
 

ในปี 2564 จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ระลอกใหม่บรษิัทยงัคงด าเนิน
นโยบายปรบัลดการลงทุนตามแผนบรหิารความเสีย่งเพื่อให้สามารถรกัษาผลประกอบการให้เป็นบวกและให้มกีาร
รบัมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินงานอย่างต่อเนื่องได้  ดังนัน้จึงไม่มีการลงทุนซื้อ
เครื่องจกัรเพื่อขยายก าลงัการผลติในประเทศไทย จะเหน็ได้ว่าก าลงัการผลติสงูสดุมกีารปรบัสงูขึน้เพยีงเลก็น้อยคดิเป็น
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.93 

 
บรษิัทมีการใช้ก าลงัการผลิตในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 46.3 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 42.5 เพียงเล็กน้อย

เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 ทีเ่ริม่รุนแรงขึน้ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 2 ที่มกีารประกาศล๊อคดาวน์ทัว่ประเทศท าให้ธุรกจิ
การท่องเทีย่วและการอุปโภคบรโิภคหดตวัลงอย่างต่อเนื่อง สง่ผลใหอุ้ปสงคข์องผลติภณัฑก์ลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์
สนิค้าอุปโภคบรโิภคลดลง นอกจากนี้ยงัมวีกิฤตกิารขาดแคลนชปิเซมคิอนดกัเตอรท์ีเ่ริม่ส่งสญัญาณมาตัง้แต่ปลายปี  
2563 ก่อนจะหนกัขึน้ในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ท าใหย้อดสัง่ผลติรถยนต์บางรุ่นต้องชะลอตวัลงส่งผลต่อยอดขาย
กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อย่างไรก็ด ีบรษิัทเร่งแผนบรหิารต้นทุนและปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติโดย
มุ่งเน้นการใชร้ะบบออโตเมชัน่และหุน่ยนตใ์นการผลติ การใชร้ะบบดจิติลัในการสือ่สารขอ้มลูจากสายการผลติสูผู่บ้รหิาร 
ท าใหส้ามารถควบคุมตน้ทุนการผลติไดเ้ป็นอยา่งด ีท าใหส้ามารถเพิม่อตัราก าไรขัน้ตน้และอตัราก าไรสทุธทิีส่งูขึน้กว่าปี
ก่อนได ้ 

  
ก าลงัการผลิตและอตัราการใช้ก าลงัการผลิตรวมของบริษทั                                                                หน่วย : ตนั 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ก าลงัการผลิตสงูสดุ (ตนั) 50,181 52,017 52,500 
ร้อยละอตัราการเติบโต 6.15 3.66 0.93 
ผลผลิตจริง (ตนั) 22,114 22,121 24,283 
ร้อยละอตัราการเติบโต -4.34 0.03 9.78 
ร้อยละอตัราการใช้ก าลงัการผลิต 44.1 42.5 46.3 

 

โครงสรา้งรายได้และอตัราการเติบโตในแต่ละปีแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

รายละเอียด 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ล้านบาท 

ร้อยละ 
อตัรา 
การ 
เติบโต 

ภาชนะบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลืน่ 1,376.95  -14.34 1,393.92 1.23 1,635.25 17.31 
ภาชนะบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว 424.67 18.65 389.40 -8.31 430.85 10.64 
ภาชนะบรรจุภณัฑส์นิคา้อุปโภค 
บรโิภคและน ้ายาเคม ี

189.03  -12.66  152.94 -19.09 125.65 -17.84 

ชิน้สว่นยานยนต ์ 962.42 22.10 838.14 -12.91 865.37 3.25 
รวมรายไดจ้ากการขาย 2,953.07  -0.57 2,774.40 -6.05 3,057.12 10.19 
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รายละเอียด 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต ล้านบาท 

ร้อยละ 
อตัรา 
การ 
เติบโต 

รายไดจ้ากงานโครงการ 187.41 2,604.33 19.62 -89.53 10.33 -47.35 
รายไดอ้ื่น 15.04 56.34 25.81 71.61 19.34 -25.07 
รายไดร้วม 3,155.52  5.66 2,819.83 -10.64 3,086.80 9.47 

  โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์

รายละเอียด 
ปี 2562 ปี 2563  ปี 2564 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 2,683.17  85.03 2,434.71 86.34 2,665.61 86.36 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 269.90  8.55   339.69 12.05 391.52 12.68 
รายได้จากการขายรวม 2,953.07  93.58 2,774.40 98.39 3,057.12 99.04 
รายได้จากงานโครงการ 187.42  5.94 19.62 0.70 10.33 0.33 
รายไดอ้ื่นๆ 15.03  0.48 25.81 0.91 19.34 0.63 

รวมรายได ้ 3,155.52  100.00 2,819.83 100.00 3,086.80 100.00 
 
ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมของแต่ละรายผลิตภณัฑเ์ก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั (ฐานเฉล่ียรายเดือน ปี 2559)  

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

นมพรอ้มดืม่ 118.32 121.20 118.11 
*น ้ามนัเบนซนิออกเทน 91 (ไรส้ารตะกัว่) 76.02 81.02 96.46 
*น ้ามนัเบนซนิออกเทน 95 (ไรส้ารตะกัว่) 109.56 116.40 110.44 
*น ้ามนัดเีซลหมุนเรว็ 100.90 104.22 102.80 
ผลติเคมภีณัฑข์ัน้พืน้ฐาน ยกเวน้ปุ๋ ยและสารประกอบไนโตรเจน 111.85 107.77 117.50 
รถยนตน์ัง่ รถบรรทุก รถโดยสาร ฯลฯ 107.65 73.73 83.65 

   ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
* สะทอ้นปรมิาณการใชย้านพาหนะ ซึง่แสดงถงึปรมิาณการเปลีย่นถ่ายน ้ามนัเครือ่งยนต์  

 
บรษิัทมีรายได้รวมส าหรบัปีเพิ่มขึน้ 266.96 ล้านบาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.47 รายได้จากการขายส่วน

ใหญ่เพิม่ขึน้จากยอดขายของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นที่เติบโตร้อยละ 17.31 ที่ได้รบัอานิสงค์จากการ
เพิม่ขึน้ของยอดขายในช่วงต้นปีก่อนล๊อคดาวน์ ท าให้ยอดขายกลบัมาใกลเ้คยีงกบัช่วงก่อนโควดิในปี 2561 โดยดชันี
น ้ามนัเบนซนิและดเีซลภาพรวมทรงตวั ในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์นมและนมเปรี้ยว ถึงแม้ดชันีผลผลตินม
พรอ้มดื่มจะลดลง หากแต่ยอดขายของบริษัทเพิม่ขึน้รอ้ยละ10.64 เนื่องจากการออกผลติภณัฑใ์หม่และการทีไ่ด้ส่วน
แบ่งตลาดมากขึน้ ส่วนบรรจุภณัฑ์สนิคา้อุปโภบรโิภคและน ้ายาเคมีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19 และน ้า
ท่วมทีรุ่นแรงในช่วงกลางปี ท าใหย้อดขายลดลงกว่ารอ้ยละ 17.84 

โดยดชันีอุตสาหกรรมรถยนต์นัง่เตบิโตสงูขึน้เลก็น้อยที่รอ้ยละ 9.92 จากปีก่อนที่ลดลงถงึรอ้ยละ 33.92 การ
ฟ้ืนตวัยงัไม่กลบัสูภ่าวะปกตเิน่ืองจากมวีกิฤตกิารขาดแคลนชปิเซมคิอนดกัเตอร ์สง่ผลใหย้อดขายส่วนงานชิน้ส่วนยาน
ยนตเ์ตบิโตเพยีงรอ้ยละ 3.25 
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2564 ราคาเม็ดพลาสติกเกรด HDPE ซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัของบรรจุภัณฑ์พลาสติกโดยเฉลี่ยสูงกว่าปี 
2563 ค่อนข้างมาก เป็นการปรบัตัวตามสถานการณ์ราคาน ้ามนัดิบในตลาดโลกมีทิศทางปรบัตัวสูงขึ้น ตามความ
ต้องการใช้น ้ามนัในภาคการผลติภายหลงัการด าเนินกจิกรรมต่างๆ เริม่กลบัเขา้สู่ภาวะปกต ิอกีทัง้หลายประเทศเริม่
ส ารองน ้ามนัไว้ใช้ ขณะที่สมาชกิกลุ่มโอเปกพลสัยงัคงเพิม่ก าลงัการผลติอย่างค่อยเป็นค่อยไป ย่อมผลกัดนัให้ราคา
น ้ามนัในตลาดโลกมรีะดบัสงูขึน้ จงึเป็นเหตุใหร้าคาน ้ามนัดบิปรบัตวัสงูขึน้ หากแต่ราคาขายสนิคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรม
บรรจุภณัฑ์พลาสตกิจะสามารถปรบัราคาขึน้ลงตามราคาวตัถุดบิได้ แต่การปรบัราคานัน้กไ็ม่สามารถกระท าได้ทนัท ี
จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งตามเงื่อนไขการปรบัราคาจากการเปลี่ยนแปลงราคาวตัถุดบิของแต่ละลูกค้า  ดงันัน้เพื่อลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาเมด็พลาสตกิ และความผนัผวนของค่าเงนิบาท บรษิทัไดม้กีารพจิารณาราคาเมด็
พลาสตกิทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะๆและมกีารพจิารณาเขา้ท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ทัง้นี้ลกูคา้ของบรษิทัในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑโ์ดยสว่นใหญ่จะมกีารปรบัราคาวตัถุดบิโดยอา้งองิราคาทีป่ระกาศของ
สภาอุตสาหกรรมฯ ท าใหส้ามารถลดความเสีย่งของความผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดบิซึง่เป็นตน้ทุนหลกัได้ 

 
ผลประกอบการในภาพรวมปี 2564 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีก าไรสุทธริวมเท่ากบั 169.47 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 

54.42 ล้านบาท หรอืเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.30 เมื่อเทียบกบัปีก่อน อตัราก าไรขัน้ต้นรวมลดลงเลก็น้อยจากร้อยละ 19.5 
เป็นร้อยละ 18.6 เนื่องจากราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัปรบัตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงต้นปี 2564 
นอกจากนี้ บรษิัทมคี่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มเพื่อจดัการกบัสถานการณ์โควดิ -19 ระรอกใหม่ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัการ
จดัท า Bubble and Seal ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัโรงพยาบาลสนามของบริษัท ค่าชุดตรวจโควิด และ ค่าวคัซีน เป็นต้น 
อย่างไรกด็ ีบรษิัทควบคุมต้นทุนผลติและค่าใชจ้่ายในการบรหิารไดด้ขีึน้ และมกีารติดตามสถานการณ์ความผนัผวน
ของค าสัง่ซื้อลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่สุด รวมถึงบริหารต้นทุนและปรับปรุง
ประสทิธภิาพการผลติโดยมุ่งเน้นการใชร้ะบบออโตเมชัน่และหุ่นยนตใ์นการผลติ การใชร้ะบบดจิติลัในการสือ่สารขอ้มูล
จากสายการผลติสูผู่บ้รหิาร ควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ต้นทุนทางการเงนิลดลงเน่ืองจากไม่มกีารกูย้มืมา
ลงทุนโครงการใหม่ในปีตามนโยบายชะลอการลงทุนเพื่อรบัมอืกบัสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-19 จงึส่งผลใหม้อีตัราก าไรสุทธริวมเท่ากบัรอ้ยละ 5.5 เพิม่ขึน้จากปีก่อนทีม่อีตัราก าไรสุทธิ
รวมทีร่อ้ยละ 4.1  
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ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2564 งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 146.14 ลา้นบาท 
หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.07 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ในส่วนของสนิทรพัย์หมุนเวยีนเพิม่ขึน้ 152.61 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น
การเพิม่ขึน้จากสนิคา้คงเหลอื 90.14 ลา้นบาท ในจ านวนน้ีเป็นการเพิม่ขึน้จากแม่พมิพน์ิวโมเดลระหว่างผลติประมาณ 
36.50 ลา้นบาท และวตัถุดบิและสนิคา้เพิม่ขึน้เพื่อรองรบัค าสัง่ซือ้ที่สงูขึน้รวมถงึมูลค่าของวตัถุดบิมรีาคาแพงขึน้ เงนิ
สดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ 42.50 ลา้นบาท ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 40.81 ลา้นบาทเน่ืองจาก
ยอดขายทีสู่งขึน้เมื่อเทยีบกบัปลายปีก่อน สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนลดลง 6.47 ล้านบาทเน่ืองจากในระหว่างปีไม่มกีาร
ลงทุนโครงการใหญ่ มเีพยีงการลงทุนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติและทดแทนเครื่องจกัรและอุปกรณ์เก่า 
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษทั 

ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2564 งบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยมีหนี้สนิรวมเพิ่มขึน้ 58.90 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.31 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน เป็นการเพิม่ขึน้จากหนี้สนิหมุนเวยีน (ไม่รวมหนี้สนิระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี) 148.17 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หนี้การคา้ เจา้หนี้อื่น และเงนิกูย้มืระยะสัน้ทีเ่พิม่ขึน้เพื่อรองรบั
ทรพัยส์นิด าเนินงานทีส่งูขึน้ ในสว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวและหนี้สนิสญัญาเช่า (รวมสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายใน 1 ปี) 
ลดลง 89.27 ล้านบาทสุทธิจากการกู้ยืมเพิ่มและจ่ายช าระ อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนรวม ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2564 อยู่ที ่
1.54 เท่า (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2563 : 1.61 เท่า) 

บรษิัทมกีระแสเงนิสดจากการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวน 350.79 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมา 
219.31 ลา้นบาท เกดิจากบรษิทัมกีารใชเ้งนิทุนส ารองมากขึน้ส าหรบัสนิคา้คงเหลอื ทีเ่กดิจากการเพิม่ขึน้จากแม่พมิพ์
นิวโมเดลระหว่างผลติ รวมถงึวตัถุดบิและสนิคา้เพิม่ขึน้เพื่อรองรบัค าสัง่ซือ้ทีส่งูขึน้ 

ภาระผกูพนัด้านหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีาระผกูพนัดา้นหนี้สนิและการบรหิารจดัการภาระนอกงบดุล ดงันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระขอ้ผกูพนั 
  

รวม 
  

ก าหนดระยะเวลาการช าระ  
 ไม่เกิน  

1 ปี 
มากกว่า 

1-3 ปี 
มากกว่า 

3-5 ปี 
มากกว่า 5 

ปี 

ภาระผกูพนัดา้นการซือ้สนิทรพัย ์ 64.30 64.30 - - - 

ภาระผกูพนัดา้นหนี้สนิอื่นๆ – ภาระค ้าประกนั 61.92   61.92   - - - 

รวม 126.22 126.22 - - - 

 ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรอืผลการด าเนินงานในอนาคต 

1จากรายงานคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2565 ไดค้าดไวว้่าผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จะ
ขยายตวัรอ้ยละ 3.5 - 4.5 โดยมปัีจจยัสนบัสนุนส าคญัประกอบดว้ย (1) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิและปรมิาณการคา้โลก
อย่างต่อเนื่อง (2) แรงขบัเคลื่อนจากการใชจ้่ายภาครฐั และ(3) การขยายตวัของอุปสงคภ์าคเอกชนในประเทศ ทัง้นี้คาด
ว่ามูลค่าการส่งออกสนิคา้ในรูปเงนิดอลลาร์สหรฐัจะขยายตวัรอ้ยละ 4.9 การอุปโภคบรโิภคและการลงทุนภาคเอกชน
ขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 4.2 ตามล าดับ อัตราเงินเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 0.9 – 1.9 และบัญชี
เดนิสะพดัเกนิดุลรอ้ยละ 1.0 ของ GDP  

2ในส่วนของยอดผลติรถในปี 2565 มีการคาดการณ์ว่าจะมีปรมิาณ 1.8 ล้านคนั เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.78 เมื่อ
เทยีบกบัปี 2564 โดยแบ่งเป็นการผลติเพื่อการจ าหน่ายในประเทศประมาณ รอ้ยละ 44.45 และเป็นการผลติเพื่อการ
สง่ออกประมาณรอ้ยละ 55.56  

อย่างไรก็ดี ส าหรบัแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2565 คาดว่าดชันีผลผลติอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง เน่ืองจากภาพรวมของสถานการณ์การตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ของแรงงานในสถานประกอบการเริม่ปรบัตวัดขีึน้ 
ซึง่สามารถสะทอ้นใหเ้หน็ไดจ้ากดชันีแรงงานอุตสาหกรรมเดอืนธนัวาคมปีทีผ่่านมาทีข่ยายตวัรอ้ยละ 2.20 รวมถงึการ
กระจายวคัซีนที่ดีขึน้ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนการผ่อนคลายมาตรการควบคุม เชื้อไวรสัโควดิ-19 ของ
ภาครฐั ในส่วนของการส่งออกสนิค้าปี 2565 คาดว่าเศรษฐกจิโลกจะขยายตวัมากขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มการ
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ขยายตัวของภาคการผลิตทัว่โลก และการจ้างงานที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกบัการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ใน
สหภาพยุโรป ส่งผลใหภ้าคบรกิารฟ้ืนตวัและผลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิยุโรปเตบิโตเรว็ขึ้น ซึง่เป็นหนึ่งในแรงเกือ้หนุนส าคญั
ให้กบัภาคการส่งออกสนิค้าของไทย ด้านการใช้จ่ายของเอกชนคาดว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนจะเติบโตไปในทศิทาง
เดยีวกบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโดยมแีรงหนุนจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมเชือ้ไวรสัโควดิ-19 และมาตราการ
สนับสนุนการใช้จ่ายจากภาครฐั อย่างไรก็ดี ยงัมีปัจจยัทางเศรษฐกิจอื่นที่มีความไม่แน่นอนและอาจส่งผลต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ ได้แก่ บรรยากาศการเมืองภายในประเทศ ภาคเศรษฐกิจที่ยังมีข้อจ ากัดในการฟ้ืนตัว 
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบรกิารที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งการฟ้ืนตวัยงัมีข้อจ ากดัจากมาตรการควบคุมการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ภยัธรรมชาต ิเป็นตน้ 

 
แผนการด าเนินงานในปี 2565 ฝ่ายบรหิารยงัคงค านึงถึงจากผลกระทบจากปัจจยัภายนอก ทัง้ในส่วนของ

อตัราการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศและของเศรษฐกจิโลก ผลกระทบของเศรษฐกจิจากการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรสัโควดิ-19 ระลอกใหม่ ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์และบรรจุภัณฑ์น ้ามนัหล่อลื่นหลงัจากนโยบายการ
ส่งเสรมิอุตสาหกรรมรถยนต์ขบัเคลื่อนด้วยพลงังานไฟฟ้า ภาวะภยัแล้ง อุทกภยัและภยัธรรมชาติที่มผีลต่อยอดขาย
บรรจุภณัฑ์กลุ่มเคมีเกษตร และผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซึ่งมทีัง้ปัจจยัเชิงบวกและเชิงลบต่ออุตสาหกรรมบรรจุ
ภณัฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต์ ต้นทุนของราคาเม็ดพลาสติกและความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลีย่น อย่างไรกด็ ีฝ่ายบรหิารของบรษิทัคาดว่าในปี 2565 ผลประกอบการจะมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้อย่างต่อเนื่องจาก
แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตวัในช่วงรอ้ยละ 3.5 – 4.5 คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารมคีวาม
เชื่อมัน่อย่างมากในการรกัษาระดบัความสามารถท าก าไรจากการฟ้ืนตวัของยอดขายที่กลบัเขา้สู่ปกต ิและโครงการ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพการผลติต่างๆ และไดแ้รงสนบัสนุนจากยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้ทัง้กลุ่มชิน้สว่นยานยนต ์และ
โรงพ่นสทีีม่งีานขายเชงิพาณิชยช์่วงตน้ปี 2565  

ฝ่ายบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมุ่งเน้นการพจิารณาถงึความเสีย่งของการด าเนินการโครงการต่างๆ
เพื่อใหแ้ผนกลยุทธข์องบรษิทัทีว่างแผนไวบ้รรลุเป้าหมาย โดยใชห้ลกัความระมดัระวงัและสงัเกตเหตุการณ์และปัจจยั
ภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ รวมถงึการพจิารณาจดัโครงสรา้งทางการเงนิ
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงการลงทุนอย่างเหมาะสม ส่วนการควบคุมต้นทุนและการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ ส่งเสรมิ
ทางด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการหาพันธมิตรทางการค้า เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบรษิทัทีฝ่่ายบรหิารและคณะกรรมการบรษิทัก าหนดอยู่ในแผนกลยุทธข์องบรษิทั 
 
------------------------------------------------ 
1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
2 ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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                  5. ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 
ช่ือบริษทั  : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษทั (ภำษำองักฤษ)  : PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือย่อ  : PJW 

เลขทะเบียนนิติบคุคล  : 0107554000208 

ทุนจดทะเบียน : 382,719,963.50 บาท   แบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญัจ านวน 765,439,927 หุน้   มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 

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

ประเภทธรุกิจ : ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติก
ส าหรบัยานยนต์ที่มีคุณภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็น
ผลติภณัฑท์ี่มตีราสนิคา้ (Brand) เป็นที่รูจ้กัโดยทัว่ไป โดยใช้กระบวนการผลติหลกั 2 
ประเภท คือ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding) และพ่นสี
ผลิตภณัฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแบบ
ครบวงจร 

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

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

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

โทรสาร  0-2150-5987  

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

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

โฮมเพจ  : www.pjw.co.th 

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

ติดต่อเลขำนุกำรบริษทั  : โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ  153 

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

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

ช่ือบริษทั : บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั  

ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 12,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 2,500 บาท 
ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ เครื่องมอืแพทย ์ผลติภณัฑแ์ละเครื่องใชท้างการแพทย ์เครื่องมอื

เครื่องใชท้างวทิยาศาสตร ์ เวชภณัฑ ์เภสชัภณัฑ ์ และเคมภีณัฑ์ 

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

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

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

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

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

ประเภทธรุกิจ   :  ฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 

ช่ือบริษทั    : บริษทั พีเจดบัเบ้ิลย ูออโต้อีวี จ ำกดั (ช่ือเดิม:บริษทั พลำสเทค แลบ็ จ ำกดั) 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท  
ประเภทธรุกิจ : บริการตรวจสอบจ านวนและ/ หรือมาตรฐานสินค้าทุกชนิด บริการทดสอบทาง

วทิยาศาสตร์ และสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบและ วเิคราะห์การปฏิบตัิการ
ทางกายภาพและเคมผีลติบรรจภุณัฑอ์าหาร และจ าหน่ายเครื่องดื่มทีไ่มม่แีอลกอฮอล์, 

  รบัจ้างผลิตชิ้นงานพลาสติกและแม่พมิพ์ รวมถึงบรกิารงานพ่นส ีรบัจ้างผลติชิ้นงาน
พลาสตกิทีใ่ชใ้นอุตสาหกรรมอื่นๆ 

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

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

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

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

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

ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ส าหรบัลูกคา้ในประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 
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ช่ือบริษทั    : บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 5.0 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั และเรยีกช าระแล้ว 4.5 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 

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

ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ส าหรบัลูกคา้ในประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

 
บคุคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์  : บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

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

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

     โทรศพัท ์0-2714-2799 
 
 
******************************************************************************************************************* ********************* 
ผูล้งทุนสามารถศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิของบรษิทั  ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ  56-1)  ของบรษิทัที่แสดงไวใ้น
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่   
www.pjw.co.th 
**************************************************************************************************************************************** 
 
 
 

http://www.sec.or.th/
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6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
ภาพรวมของนโยบายและแนวทางปฏิบัติการ
ก ากบัดแูลกิจการ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหาร

จดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะท า
ใหเ้กดิความเชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกีย่วขอ้งและส่งผลใหธุ้รกจิมคีวาม
เจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื ภายใต้การด าเนินงานอย่างมจีรรยาบรรณ
และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และ

ปรบัปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อยกระดบัการ

ด าเนินการที่มอียู่แล้ว ใหม้คีวามเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน และ

กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชัน้ โดย

สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การอบรม การจดั

กจิกรรม การจดับอรด์ประชาสมัพนัธ์ อนัเป็นการเสรมิสรา้งให้เกิด

วฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่างแท้จรงิ โดยบรษิทัได้รบั

เอาแนวทางการก ากบัดแูลกจิการที่ดสี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน  

 

 

 

(Good Corporate Governance) ตามที่ ก าหนดโดยตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะ

จากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของ

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) มาเป็นแนวทาง

ในการปฏบิตัซิึง่แนวทางในการปฏบิตั ิมดีงัน้ี 

➢ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษทั 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

หลกัการ : ผู้ถือหุ้นมสีิทธใินความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบรษิัท

ผา่นการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ าหน้าทีแ่ทนตนและมสีทิธใินการ

ตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึควร

สง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

บรษิทัตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสทิธขิ ัน้พืน้ฐานต่างๆ ของ

ผูถ้ือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์และในฐานะเจ้าของ

บรษิทั ได้แก่ การซื้อขายหรอืโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของ

บรษิทั การไดร้บัข่าวสาร  ข้อมูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเข้า

ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้

หรอืถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องที่มผีลกระทบ

ต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไข

ขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน  และการ

อนุมตัิรายการพิเศษ  ตลอดจนการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ใน

เรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความ

เหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

1. การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บรษิทัดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น

ต่างชาตเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลกัทรพัย์ของบริษัท 

ระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 นโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละ

จรยิธรรมและจรยิธรรมทางธุรกจิ 

 นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน 

และสิง่แวดลอ้ม 

 การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

 การบรหิารความเสีย่ง 

ส่วนท่ี 2 การก ากบัดแูลกิจการ 
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เป็นผูด้ าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อื

หุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกวา่ 7 วนั

ก่อนวนัประชุม หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดทุกครัง้ และให้

โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนั

ก่อนวนัประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  

1.3 มีการให้ข้อมูล วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม

โดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทีเ่สนอ 

1.4 บรษิทัจดัอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ช้สทิธใินการ

เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงอยา่งเตม็ที่ 

1.5 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดอืนธนัวาคม 
ของทุกปี และส่งค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระการประชุมสามญัผู้ถือ
หุ้นประจ าปี ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ ์
และระบุข ัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.pjw.co.th   
ในสว่นของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

1.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บรษิทัเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 

2.2 บรษิทัใช้ระบบบารโ์ค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและ

นับคะแนน เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเรว็ 

ถูกต้อง แม่นย า และเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการ

ประชุม 2 ชัว่โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อน

การพจิารณาวาระสดุทา้ย 

2.3 ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระ ก่อนการลง

มติในวาระใดๆ รวมทั ้งจะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ

ขอ้คดิเหน็ทีส่ าคญัไวใ้นรายงานการประชุม เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ

ตรวจสอบได ้ 

2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

กรรมการไดท้ลีะคน 

2.5 บริษัทจัดให้มีบุคคลที่ เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือ

ตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามญัและวิสามญั ผู้ถือหุ้น และ

เปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

 

3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการ

ประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 บรษิัท ได้จดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

โดยมกีารบนัทกึขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผล 

คะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นตัง้ประเด็น หรือซกัถาม บันทึกค าถามค าตอบ 

และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คดัค้าน 

และงดออกเสยีง รวมถึงบนัทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

และกรรมการทีล่าประชุม 

3.2 บรษิทัจะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเวบ็ไซต์ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายในวนั

เดยีวกนักบัวนัประชุม หรอือย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวนัท าการ

ถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ต ลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทัง้เผยแพร่

รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

หมวดท่ี  2   การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The 

Equitable Treatment of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้อืหุ้นทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็นผู้บรหิารและผูถ้ือหุ้น

ทีไ่ม่เป็นผู้บรหิาร รวมทัง้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รบัการปฏิบตัิที ่

เท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมี

โอกาสไดร้บัการชดเชย 

1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บรษิทัแจง้ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มระเบยีบวาระ

การประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท ผ่านเวบ็ไซต์

ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท  

อยา่งน้อย 28 วนั ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
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1.2. บรษิทัแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ, ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ 

รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้  โดย

ระบุไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุมและบอกกล่าวก่อนเริม่การประชุม 

1.3. บรษิทัจดัท าหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และภาษาองักฤษส าหรบัผู้ถือหุ้น

ชาวต่างชาต ิ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1 บรษิทัมนีโยบายที่จะสรา้งความเท่าเทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบั

ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผูถ้อื

หุน้และชื่อบุคคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลรายละเอียดเพื่อ

ประกอบการพจิารณา และ/หรอื คณุสมบตัแิละการใหค้วามยนิยอม

ของผู้ได้รบัการเสนอชื่อ ระหว่างเดือน ตุลาคม ถึงเดอืนธนัวาคม 

ของทุกปี โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์และระบุ

ข ัน้ตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท ในส่วนของนักลงทุน

สมัพนัธ์ โดยบรษิัทจะกลัน่กรองระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์

อย่างแท้จริง และคดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทาง

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการก่อนน าเสนอให้

คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและก าหนดในระเบียบวาระการ

ประชุมต่อไป 

2.2 บรษิทัมีนโยบายที่จะไม่เพิม่วาระการประชุมในที่ประชุม

โดยไม่ไดแ้จ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาส

ศกึษาขอ้มลูประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสนิใจ 

3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

3.1 บรษิทัมกีารก ากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในอย่างเคร่งครดั 

เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มลูภายในใหแ้ก่ตนเองหรอืผูอ้ื่น

ในทางมชิอบ นอกจากน้ี กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานที่อยู่ใน

หน่วยงานที่ไดร้บัขอ้มูลภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้ขอ้มูลดงักล่าว

ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

ภายในท าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตนเอง คูส่มรส บุตร

ที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดอืน 

ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 

และหลงัการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว อยา่งน้อย 3 วนั 

3.2 กรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลกัทรพัย์

ของบรษิทั ต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิทั ของตนเอง คู่

สมรส  และบุตรที่ ย ังไม่บ รรลุ นิติภ าวะตามมาตรา 59 แห่ ง

พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 

3 วนัท าการใหส้ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัยท์ราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป และใหเ้ลขานุการ

บรษิทัรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและ

ผูบ้รหิารต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

3.3 บริษัทมีนโยบายที่จะก าหนดโทษทางวินัยส าหรับผู้

แสวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใช้ หรอื

น าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1 บรษิัทได้ก าหนดแนวทางการจดัการเรื่องการมีส่วนได้

เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการ

พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน

เกีย่วขอ้ง 

4.2 โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั ้น

จะต้องรายงานให้บรษิทัทราบโดยทนัที และไม่ร่วมพิจารณาหรอื

ออกเสยีงในเรื่องนัน้ๆ 

5. การท ารายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป

จะต้องกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษัทได้ก าหนดกรอบ

การท ารายการดงักล่าว ซึ่งไดร้บัการพจิารณาและใหค้วามเหน็โดย

คณะกรรมการตรวจสอบ  ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาอนุมตัเิป็นหลกัการ และฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท า

ธุรกรรมดงักล่าวได้ หากรายการดงักล่าวนัน้มขี้อตกลงทางการค้า

ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจาก

อทิธพิลในการที่ตนมสีถานะเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร บุคคลที่เกี่ยว
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โยงกนั ของบรษิทั หรอืบุคคลทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง โดยใหก้รรมการที่

มีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระดังกล่าว ทัง้น้ีบริษัทจะจัดท า

รายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกนั เพื่อรายงานในที่

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  และการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส  

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัท  จะจัดให้มี

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณ ี

 

ห ม วด ท่ี  3 บ ท บ าท ข อ งผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย  (The Role of 

Stakeholders) 

หลกัการ :  ผูม้สี่วนไดเ้สยีควรไดร้บัการดูแลจากบรษิทัตามสทิธทิี ่

มีตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ

ร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมัง่คัง่ 

ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่

ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสยีภายใน หรอืผู้มีส่วนได้เสยีภายนอก โดย

บรษิทัตระหนักดวี่าการสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จากผู้มสี่วนไดเ้สยี

ทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของ

บริษัท ดังนั ้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดที่

เกี่ยวขอ้งเพื่อใหส้ทิธิของผูม้สี่วนได้เสยีดงักล่าวไดร้บัการดูแลเป็น

อยา่งด ี

ผู้ถื อหุ้ น  ปฏิบัติต่ อผู้ถื อหุ้ นอย่ างเท่ าเที ยมกัน  รักษา

ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิ

หรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน บริษทัมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้พนักงาน

ทุกระดับอย่างเหมาะสม ทัง้ในระยะสัน้ที่สอดคล้องกับผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละปี สอดคล้องกบัการจ่ายผลตอบแทน

ของบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั มกีารส ารวจการจ่ายค่าจา้งและ

ผลตอบแทนของพนักงานทุกระดบักบัองคก์รภายนอก และในระยะ

ยาวมกีารวดัผลการปฏิบตัิงานและศกัยภาพของพนักงานไวอ้ย่าง

ชดัเจน โดยบรษิทัจะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่

มคีวามรูค้วามสามารถสูง รวมทัง้จดัใหม้กีารเตบิโตตามสายอาชีพ 

(Career Path) อันสอดคล้องกับแผนทดแทนต าแหน่งงานของ

บริษัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว 

บริษัทได้มีการดูแลในเรื่องสวสัดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่าง

เหมาะสม โดยมกีารทบทวนการจดัสวสัดกิารต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ

เพื่อใหส้อดคล้องกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมที่เปลี่ยนแปลง

ไป รวมทัง้มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพให้กบัพนักงาน โดย

ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง และเป็น

หัวใจส าคัญที่เกื้อกูลให้การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย   ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามมุ่งมัน่ที่จะพฒันาองค์กรให้เป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวฒันธรรม และบรรยากาศการ

ท างาน ส่งเสริมการท างานเป็นทีมส่งเสริมการพัฒนาความรู้

ความสามารถของพนักงานให้มีความก้าวหน้ามีความมัน่คงใน

อาชีพ และปฏบิตัิงานดว้ยจติส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึง

สิ่งแวดล้อม  พร้อมให้ความมัน่ ใจในคุณภาพชีวิต และความ

ปลอดภัยในการท างาน รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการท างาน  

รบัฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่า

เทยีมและเสมอภาคกนั  

ลูกค้า มุ่งม ัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจให้กบัลูกค้า 

เอาใจใส่และรบัผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบัสินค้า/

บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดบัราคาที่เหมาะสม 

และเป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ดก้ าหนดไว ้รวมทัง้ปฏบิตัติามเงื่อนไข

และข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด  มีการพัฒนายกระดับ

มาตรฐานสินค้าและบริการให้สู งขึ้น อย่ างต่ อ เน่ื อง รักษา

สมัพนัธภาพที่ดี และยัง่ยืนกับลูกค้าอย่างจริงจงั และสม ่าเสมอ 

รวมถงึไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใช้เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผู้ที่

เกีย่วขอ้ง 

คู่ค้าและเจา้หน้ี ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดั

เอาเปรียบ  และมีความซื่ อสัตย์ในการด าเนินธุรกิจ  รักษา

ผลประโยชน์ร่วมกบัคู่ค้าและเจ้าหน้ี โดยการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

และกตกิาทีก่ าหนดรว่มกนัอยา่งเคร่งครดั และมจีรรยาบรรณในการ
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ด าเนินธุรกิจ ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติ

ในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ  อย่าง

เคร่งครดัและมกีารปฏบิตัติ่อเจา้หน้ีอย่างเป็นธรรมรวมถงึการช าระ

คืนตามก าหนด เวลาการดูแลหลกัทรพัย์ค ้าประกัน และเงื่อนไข

อื่นๆ  ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยจะมกีารรายงานคู่คา้ และเจา้หน้ี

ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา และ

รว่มกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักล่าว ในการคดัเลือกคู่คา้บรษิทั

ไดจ้ดัให้มกีารคดัเลือกผูข้าย ผู้ส่งมอบ และผู้ให้บรกิาร โดยปฏิบตัิ

ตามวธิกีารปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซื้อจดัจา้ง การประเมนิผู้ส่งมอบ 

และการพฒันาผูส้ง่มอบ 

คู่แข่ง ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลักสากล

ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนัทางการ

คา้ และยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนัที่ดอียา่งเสมอภาคกนั ไม่กดีกนั

ผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่ง

ทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดย

ปราศจากมูลความจรงิ หรอืมกีารกระท าการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อ

การแขง่ขนั 

ภาครฐั ให้ความส าคญักับความโปร่งใสและค านึงถึงความ

ซื่อสตัย์สุจรติในการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าที่ หรอืหน่วยงาน

ภาครฐัเพื่อหลกีเลี่ยงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่

เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้าน

การให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรฐั เพื่ออ านวยความสะดวก 

หรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษิทั 

ชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล้อม มนีโยบายในการด าเนินธุรกิจ 

ด้วยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้าน

ความปลอดภยั คุณภาพชีวติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม  ส่งเสริมการใช้

ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนค านึงถงึการด าเนินธุรกจิที่

จะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อม การปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ การ

ด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัจะต้องท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑแ์ละการ

ประกอบธุรกิจของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ

กฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจัดให้มีการฝึกอบรม

พนักงานในเรื่องสิง่แวดล้อมเพื่อส่งเสรมิใหพ้นักงานมจีิตส านึกและ

มคีวามรบัผดิ ชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหค้วาม

ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษัทด าเนินธุรกิจอยู่ตาม

สมควร 

2. การป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ของบริษัทได้

ก าหนดให้ใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยให้ความส าคญักับ

ความโปร่งใส และค านึงถึงความซื่อสตัย์สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อ

หลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ และ

ไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการป้องกนัและตดิตามการมีสว่น

เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. กระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่:  

บริษัทก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต

คอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลเพื่ อป้องกันและ

ตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่  จดัใหม้กีาร  

ฝึกอบรม ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบันโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ อีกทัง้จดัให้มี

กระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการ

บรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ 

3. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

แนวทางปฏบิตัเิกี่ยวกบัการป้องกนัและตดิตามการมสี่วนเกี่ยวขอ้ง

กบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรปุไดด้งัน้ี 

- ก าหนดให้ ผู้บรหิารและพนักงาน จดัท าแบบประเมิน
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ ด ี
จรรยาบรรณธรุกจิ และมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ก าหนดใหส้ านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแล
กิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเน่ือง และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่มีนัยส าคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

- ก าหนดใหม้กีารทบทวนและปรบัปรงุมาตรการต่อต้าน
การทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการประเมนิต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการ
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บรหิารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั 
อยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน   

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน  ดงัน้ี 

1. CG Report ของบรษิทั  

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

2. ส านกังานเลขานุการบรษิทั หรอื ส านกัตรวจสอบภายใน  

โดยจดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย์ หรอืยื่นส่งโดยตรง : 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 28 
หมู่  2 ถนนพระราม 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมือง
สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 
โทรศพัท์ หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839130 ต่อ 
153 และ 176 

3. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

Email: info@taxspecialist.co.th 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
Email: ac-secretary@pjw.co.th 

โดยจดหมาย จดัส่งทางไปรษณีย์ หรอืยื่นส่งโดยตรง : 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  เลขที่ 28 

หมู่  2 ถนนพระราม 2 ต าบลชัยมงคล อ าเภอเมือง

สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

ทัง้น้ี การแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน ควรใช้ถ้อยค าสุภาพ 

ระบุความจรงิหรอืพฤตกิารณ์ใหช้ดัเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได ้ผู้

แจง้เบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนสามารถมัน่ใจได้ว่า การพจิารณาแจ้ง

เบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ทุก

ขัน้ตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ  ส าหรบัข้อมูลต่างๆ ที่ได้รบัจะรกัษาไว้เป็น

ความลบั 

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure 

and Transparency) 

หลกัการ :  เปิดเผยข้อมูลส าคญัทีเ่กีย่วข้องกับบริษัท ทัง้ข้อมูล

ทางการเงินและข้อมูลทีม่ิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี

ความเท่าเทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปรง่ใส ทัง้การรายงานขอ้มูล
ทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ และตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส าคัญที่มี
ผลกระทบต่ อ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัท  ซึ่ งล้วนมีผลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  
โดยบรษิทัมนีโยบายที่จะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัต่อผู้
ถอืหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ขอ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษิทัมกีารจดัท าเวบ็ไซตข์องบรษิทั เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุก
กลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบรษิทั โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์และ
แนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ของตลาดหลกัทรพัย ์และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มูลรายงานประจ าปี 
งบการเงนิ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดจีรรยาบรรณในการ
ประกอบ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ การประชุมผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการ ผูบ้รหิาร และโครงสรา้งกลุ่มธรุกจิของบรษิทั  

บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทางใน
การติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การจดัท าประชุมนักวเิคราะห์
และแถลงข่าวผลประกอบการของบรษิทั และน าเสนอขอ้มูลต่อนัก
ลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการบรษิทั
จดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)   เพื่ อชี้แจงข้อมูล
เกี่ยวกบัธุรกิจและการด าเนินงานของบรษิทัทุกไตรมาสจ านวน 4 
ครัง้/ปี และมกีารจดัท าจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการให้แก่
สื่อมวลชน นอกจากน้ียงัร่วมกจิกรรมกบัตลาดส่งเสรมิผูล้งทุนไทย 
จดัใหม้กีารเยีย่มชมกจิการ (Company’s Visit)  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั 
และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิ
ดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศ

mailto:ac-secretary@pjw.co.th
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ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วนเพยีงพอในงบ
การเงิน ซึ่งในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

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

(Responsibilities of the Board of Directors) 

หลกัการ :   คณะกรรมการมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการ

เพือ่ประโยชน์สูงสดุของบรษิทั  คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อ

ผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

บรษิทั พจิารณาจดัตัง้คณะกรรมการบรษิทัภายใต้โครงสรา้งที่
เหมาะสม การแต่งตัง้กรรมการของบริษัทจะพิจารณาสรรหา
ผูท้รงคณุวฒุทิี่มคีวามซื่อสตัยต์่อหน้าที่ มวีสิยัทศัน์ มคีวามสามารถ
และประสบการณ์ รวมทัง้สามารถอุทิศเวลาให้กบับรษิทั เพื่อที่จะ
ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และมคีวามอิสระในการตดัสินใจ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

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

ตามข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญ

ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย

จ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหน่ึง

ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง

ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั 

ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะ

เลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการ

ชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล

กจิการ  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อปฏิบตัิหน้าที่

เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ

รบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมสีิทธหิน้าที่ตามที่ได้

ก าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด

ความชดัเจนในด้านความรบัผดิชอบระหว่างการก าหนดนโยบาย

การก ากบัดูแลและการบรหิารงานประจ า ทัง้น้ี บรษิทัได้แบ่งแยก

บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิัท กบั

ผู้บรหิารอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดย

คณะกรรมการบรษิัทท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและก ากับ

ดูแลการด าเนินงานของผู้บรหิารในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บรหิาร

ท าหน้าทีบ่รหิารงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ที่ก าหนด  โดยประธานกรรมการบรษิัท และ ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิารเป็นบุคคลคนละคนกนั  

เพื่อน าไปสูก่ารปฏบิตังิานดา้นการก ากบัดูแลกจิการทีด่อียา่งมี

ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบรษิัท ได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ

จ านวนบรษิัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท และประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท สามารถด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิทัอื่นไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั โดยไม่รวมบรษิทัย่อย ทัง้น้ี

ตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อท า

ห น้ าที่ ให้ ค าแนะน าด้ านกฎหมายและกฎ เกณฑ์ ต่ างๆ  ที่

คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และปฏบิตัหิน้าทีใ่นการดแูลกจิการของ

คณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติ

คณะกรรมการ รวมทัง้หน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์
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2.บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าที่พจิารณาและให้ความเหน็ชอบ

ในเรื่องที่ส าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ 

เช่น ทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ กลยทุธ ์เป้าหมายทาง

การเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี 

รวมทัง้ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่

ก าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

- การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก าหนดนโยบายและ
การบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความ

รบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และการ

บริหารงานประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยประธาน

กรรมการและป ระธาน เจ้ าห น้ าที่ บ ริห ารถู ก เลือกตั ้งจาก

คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคล

เดยีวกนักบั ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เป็นผูน้ าและมสี่วนส าคญัใน

การตดัสนิใจเรื่องนโยบายของบรษิทั อนัเป็นผลมาจากการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ที่ไดพ้จิารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกจิ

ร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้น าการประชุมคณะกรรมการบรษิทัให้มี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนมี

ส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  

ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ทัง้น้ี 

ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบรหิารงานปกติประจ าวนั  แต่ให้การ

สนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการผ่านทาง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม ่ าเสมอ ในขณะที่ประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารรบัผดิชอบเกีย่วกบัการบรหิารจดัการบรษิทัภายใต้

กรอบอ านาจที่ ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(รายละเอียดอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบของประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ) 

- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัได้จดัใหม้นีโยบายการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ได้ให้ความ

เห็นชอบนโยบายดงักล่าว   ทัง้น้ีคณะกรรมการจะได้จดัให้มีการ

ทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า 

บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนใน

องค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่ ก าหนด  และจากการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพนัธ ์2556   

ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ ให้ คณ ะกรรม ก ารต รวจสอบ  เป ลี่ ย น เป็ น

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ เพื่อมบีทบาทหน้าที ่

ส่งเสริม ศึกษา ปรบัปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์การ

ก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน

และสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย  

- จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่การด าเนินธุรกจิที่ถูกต้องและเป็น

ธรรม โดยมีนโยบายที่จะก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of 

Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้น ามาใช้และเผยแพร่ใหแ้ก่

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นแนวทางการปฏิบตัิ   เพื่อ

แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม 

มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี ค านึงถงึสงัคม และสิง่แวดล้อม 

โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ 

โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิ ยม และ

แนวทางปฏบิตังิาน ที่ทุกคนพงึปฏบิตัติน และปฏบิตังิานตามกรอบ

จรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเคารพและปฏบิตัิ

ตามกฎหมาย การมสี่วนได้เสยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การใช้ขอ้มูลภายในและการรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั ระบบการ

ควบคุมและการตรวจสอบภายใน  การรบัและการให้ของขวัญ 

ทรพัย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ทรพัย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร สทิธแิละความเป็นกลางทางการเมอืง 

การปฏบิตัติ่อพนกังาน และความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 ทัง้น้ี บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผู้บริหาร 

และกรรมการทุกคนรบัทราบและยดึปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั รวมถึง

ใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 
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- ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกี่ยวกบัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า การตดัสนิใจใดๆ ในการด าเนิน

กิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

เท่านัน้  และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ต้องทบทวน

และเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัให้บรษิทัทราบถึง

ความสมัพนัธ ์หรอืการเกี่ยวโยงของตนในรายการดงักล่าว   และ

ในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการ

พจิารณา และไม่มอี านาจอนุมตัิในธุรกรรมนัน้ๆ รวมถึงในการท า

รายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข 

เสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการจะน าเสนอ

คณะกรรมการบรษิทัเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนั และรายการที่

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้มีการพิจารณาความ

เหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้จะได้มีการเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-1) 

ดว้ย 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่

สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการถือ

ครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั  จะตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบ และรายงาน

การ เป ลี่ ย น แป ลงการถื อ ค รอ งหลัก ท รัพ ย์ ต่ อ ส านั ก งาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 

59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรอืรบัโอน รวมทัง้

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบัทราบข้อมูล

ภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที่ไม่มี

หน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน 

ก่อนที่งบการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเผยแพร่

ข้อมูลดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้น้ีเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้น า

ขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

- ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการ

ควบคุมภายในทั ้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มี

ประสทิธภิาพ   ทัง้น้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะ

สร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 

ช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

จดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตัง้ไว ้ 

ช่วยปกป้องคุ้มครองทรพัย์สินไม่ให้ร ัว่ไหล สูญหายหรอืจากการ

ทุจรติประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

น่าเชื่ อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ข้อบังคับที่ เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น   

ดงันัน้บรษิทัจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของ

ผู้ปฏิบตัิงานและผู้บรหิารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

อย่างชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรพัย์ของบรษิทัให้เกิด

ประโยชน์ และมกีารแบ่งแยกหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงาน ผู้ตดิตามควบคุม 

และประเมินผลออกจากกนั เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ

ระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

รบัผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธภิาพ

ของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบรหิารจดัให้มขีึ้น  รวมทัง้ได้จดัท า

และทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงาน

ทางการเงนิ การปฏิบตัิตามกฎระเบียบ นโยบาย และการก ากับ

ดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจดัการความเสี่ยง และยังให้

ความส าคญักบัสญัญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

โดยส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมนิข้อมูล

ทัง้ที่ เป็นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่าง

สม ่าเสมอ  ประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง

น้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้วามมัน่ใจว่าระบบที่วางไวส้ามารถด าเนิน

ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้สอบทานการปฏิบัติตาม

กฎเกณฑภ์ายในต่างๆ ขององคก์ร เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าบรษิทั ไดป้ฏบิตัิ

ตามระเบียบและข้อบงัคบัของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน 

และสนับสนุนการก ากบัดูแลกิจการที่ดขีองบรษิทั โดยรายงานผล

การตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง   
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- การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัในด้านการบรหิารความ

เสี่ยง และเป็นผู้รบัผิดชอบก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงใน

ภาพรวมทัง้องค์กร ประเมนิความเสี่ยงและบรหิารความเสี่ยงของ

องค์กร เพื่อจดัการความเสี่ยงให้อยู่ในระดบัที่สามารถยอมรบัได้ 

โดยปัจจุบนับรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เพื่ อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและเป็นไปตาม

นโยบายที่ไดก้ าหนดไว ้โดยมหีลกัการก าหนดว่า หากมคีวามเสีย่ง

ใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกจิไม่ให้บรรลุเป้าหมายตาม

แผนที่ก าหนดแล้ว  บรษิทัจะต้องมีมาตรการในการบรหิารความ

เสีย่งเหล่าน้ี ตลอดจนการทบทวนอนุมตัิ วสิยัทศัน์ ภารกจิ หรอืกล

ยทุธข์องบรษิทัในทุกปี รวมถงึมกีารตดิตามดูแลใหม้กีารน ากลยุทธ์

ของบริษัทไปปฏิบัติตาม พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคน

สรา้งวฒันธรรมการท างานทีต่ระหนกัถงึความส าคญัของความเสีย่ง 

ท าความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข อาท ิ

การปรบัปรุงขัน้ตอนในการด าเนินงาน และการใช้ทรพัยากรอย่าง

เหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมอืเพื่อช่วยในการป้องกนัหรอืลด

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้น้ี เพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกัน

และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน การ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัท

สามารถได้รบัประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้าง

คณุคา่เพิม่ใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

- รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รบัผิดชอบต่องบการเงินของ

บรษิทั โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กิจการ ท าหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีการ

จดัท ารายงานทางการเงนิอยา่งมคีณุภาพและถูกตอ้งตามมาตรฐาน

ทางบญัชทีี่เป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูที่ส าคญัของ

บรษิทัอย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบญัชีและ/หรอืผู้สอบ

บัญชีมาประชุมร่วมกัน  และน าเสนอรายงานทางการเงินต่อ

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น

ผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิ 

(รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง

การเงนิ) ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึ้น

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและตรวจสอบโดยผู้สอบ

บญัชีของบรษิทั  การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคญั   ทัง้ขอ้มูล

ทางการเงนิและไมใ่ช่การเงนิ  ด าเนินการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิ

อยา่งครบถว้น  และสม ่าเสมอ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมกีารก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าใน

แต่ละปี  เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรรเวลาและเขา้รว่มประชุมได้ 

โดยปกติเป็นประจ าทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มเติมตามความจ าเป็น โดยมีการก าหนดวาระที่ชดัเจน  น าส่ง

เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 

5 วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัได้มเีวลาศึกษาข้อมูลใน

เรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมเีหตุจ าเป็น

เร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวม

เอกสารรายงานที่รบัรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถ

ตรวจสอบได้ นอกจากน้ีบรษิทัได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงาน

เสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาสเพื่อให้คณะกรรมการ

สามารถก ากบัดูแลการปฏบิตัิงานของฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเน่ือง

และทนัต่อเหตุการณ์ 

ในการประชุมประธานกรรมการบรษิทัและประธานเจา้หน้าที่

บรหิารเป็นผู้ร่วมกนัก าหนดวาระการประชุมและพจิารณาเรื่องเข้า

วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ

แต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระ

การประชุมได ้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งท า

หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดบัสูงเข้า

ร่วมประชุมด้วยเพื่ อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่ เป็น

ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมทัง้จะได้รบัทราบ

นโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏบิตัิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ทัง้น้ี ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของ

เสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมเีสยีงหน่ึงเสยีง ซึง่บรษิทัได้

ก าหนดให้มจี านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติ

ต้องไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั ้งหมด โดย
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กรรมการที่มสี่วนได้เสยีจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรอืไม่ใช้สทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานใน

ทีป่ระชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการ

ประชุม และเอกสารส าคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการ

อื่นๆและฝ่ายบริหารของบริษัทต้องด าเนินการตอบข้อสงสัย

ดงักล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ในกรณีที่

กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้

เลขานุการบรษิทั บนัทึกข้อคดัค้านไว้ในรายงานการประชุม หรอื

ยื่นหนงัสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบรษิทัได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้เลขานุการบรษิทั

ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

และจดัส่งให้ประธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรอง

ความถูกต้อง โดยเสนอใหท้ี่ประชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป 

รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมูลหรอืเอกสารเกี่ยวกบัการประชุมต่างๆ 

เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบรษิทัจะ

เขา้รว่มการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเวน้แต่มเีหตุจ าเป็น ซึง่จะแจง้

เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัมี

นโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสที่จะประชุมระหว่าง

กนัเองตามความจ าเป็นอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี เพื่ออภปิรายปัญหา

ต่างๆ เกี่ยวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝ่ีายบรหิาร

ร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการ

ประชุม  

4. ค่าตอบแทน 

บรษิัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารใน

ระดับที่ เหมาะสม  โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนส าหรบั

กรรมการและผู้บริหารระดบัสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

พร้อมทัง้เสนอหลักการและจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ ส าหรบัค่าตอบแทน

กรรมการน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารราอนุมตัติ่อไป 

1. น โย บ าย แ ล ะห ลัก เกณ ฑ์ ก า รจ่ า ย ค่ าต อบ แท น

คณะกรรมการบรษิทั 

นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 รูปแบบ 

คอื 1. เบี้ยประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม 2. ค่าตอบแทนรายเดอืนและ

โบนัสกรรมการ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทั และ

ความสอดคล้องกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว

ของบรษิัท รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผิดชอบ

ของกรรมการแต่ละท่าน 

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดบัสงู  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา
ทบทวนค่ าตอบแทนของประธานเจ้าห น้าที่  เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวมกีาร
ก าหนดตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท โดยเป็นอัตราที่
แข่งขนัไดใ้นกลุ่มธุรกจิเดยีวกนั เพื่อที่จะดูแลและรกัษาผู้บรหิารที่มี
คุณภาพไว ้ผู้บรหิารที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบ
เพิม่ขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามความเหมาะสมกบัหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ 

5. การพฒันาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 

บรษิทัส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และ

เลขานุการบรษิทั เข้าร่วมอบรม /สมัมนาหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั เช่น 

หลกัสูตรที่จดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ หน่วยงานหรอืองคก์รอิสระต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ืองตลอดปี   โดยกรรมการของบริษัทมี

ประวตัิได้เข้ารบัอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทั

ไทยแลว้ (ดงัรายละเอยีดตามขอ้มูลประวตัขิองกรรมการแต่ละท่าน) 

รวมถึงจดัให้มีการเยี่ยมชมกิจการโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

ส่งเสรมิให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างกรรมการ

และผู้บรหิารระดบัสูง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

หรอืกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัใหม้ี
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การแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทั

ใหแ้ก่กรรมการใหม ่

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของตนเองรายคณะ และประเมนิคณะกรรมการชุดยอ่ย ปีละ 1 ครัง้ 

เพื่อทบทวนผลการปฏิบตัิงานที่ผ่านมา และใช้เป็นข้อมูลในการ

บรหิารน าไปปรบัปรุงพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้

แบบฟอรม์ประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย  

ในการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแบบรายคณะ

และแบบคณะกรรมการชุดย่อย ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณา

ในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายคณะ 

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

2.  การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุดย่อย

รายคณะ  

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
4. การประเมินผลการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการ

รายบุคคล 

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

โดยในแต่ละหวัข้อจะมขี้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะ

น าคะแนนเหล่านัน้มาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกรรมการทัง้ชุด 

โดยหลกัเกณฑก์ารประเมนิผล คดิเป็นรอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแต่

ละขอ้ทัง้หมด ดงัน้ี 

 

• มากกวา่รอ้ยละ 85 = ดเียีย่ม  

• มากกวา่รอ้ยละ 75 = ดมีาก 

• มากกวา่รอ้ยละ 65 = ด ี  

• มากกวา่รอ้ยละ 50 = พอใช้ 

• ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรงุ 

7. การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานประจ าปี

ของผูด้ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารเป็นประจ าทุกปี โดย

ใช้แบบฟอร์มประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และใช้ดชันีวดัความส าเรจ็ขององคก์ร

เทียบกับความส าเร็จของเป้ าหมายและแผนงานประจ าปี  

ความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถในการ

บริหารจดัการ (Managerial Competency) โดยผ่านการน าเสนอ

จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และแจ้งผลการ

ประเมนิและความคดิเหน็ของกรรมการใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิาร

รบัทราบเพื่อการปรบัปรงุและพฒันาต่อไป 

8. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัท  ได้ให้ความส าคัญกับการจัดให้มี

แผนการสบืทอดต าแหน่งงานและแผนพฒันาผู้บรหิารเพื่อสบืทอด

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  ทัง้ น้ี  เพื่ อให้สามารถ

ด าเนินงานบรหิารไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสามารถคดัเลอืกบุคลากรที่มี

ศกัยภาพตามสมรรถนะและมีความพรอ้มที่จะด ารงต าแหน่งงานที่

ส าคัญ ดังกล่ าว โดยใช้หลักการพัฒ นาสายอาชีพ  (Career 

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

Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน ได้ก าหนดวธิีการและหลกัเกณฑ์ในการ

สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้ได้รบัทราบและเข้าใจขอบเขตการพฒันาเพื่อให้เติบโตได้

อย่างมัน่คงและยัง่ยืนไปพร้อมกับบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัท

สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 
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วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงู ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดให้มแีผนพฒันาศกัยภาพ
ผูบ้รหิาร 

2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลอืกผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัติามที่ก าหนด และ
สามารถสบืทอดในแต่ละต าแหน่งงานได ้

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและ
ความรู ้ของผู้บรหิารที่มรีะดบัความสามารถที่ต้องการในการจดัท า
แผนพฒันารายบุคคล 

4) ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ทบทวนและสรุปผลการจดัท า
แผนการสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บ ริหาร เป็นประจ า และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบรษิทั ทราบปีละ 1 ครัง้ 

9. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

• กรรมการอิสระ 
บริษัท ก าหนดองค์ป ระกอบคณ ะกรรมการบ ริษัท ให้

ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้
แต่งตัง้กรรมการอสิระ เขา้ร่วมในคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทั
มนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้คณะ และมกีรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน  

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์
การคดัเลือกกรรมการบรษิทั โดยคุณสมบตัิของผู้ที่จะมาท าหน้าที่
เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้าม
ของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคบั และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การ
ท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถอืหุน้เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป 
ทัง้น้ี หากมกีรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบ
วาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการอสิระที่มคีุณสมบตัิ
ตามที่ก าหนดขา้งต้นเขา้มาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระ
ที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ย ัง
เหลอือยูข่องกรรมการอสิระทีต่นแทน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการ
อสิระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทั  ทัง้น้ี ใหน้ับรวมการถอื
หุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคมุของ
บริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท  
เวน้แต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

3. ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีน
ตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะได้รบัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผู้
มอี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรอืเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิทั บรษิทั
ใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้น
ที่มนีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบั
บรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ ี
อ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ให้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระ 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัท บริษัทใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของ
บรษิทั  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย ผู้มอี านาจควบคุม หรอืหุน้ส่วน
ของส านักงานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัย่อย บรษิทัรว่ม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของ
บรษิทัสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พน้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อสิระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงนิ ซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทั  บรษิทั
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม 
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หรอืหุ้นส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบั
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทน
ของกรรมการของบรษิทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอื
ถอืหุ้นเกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของ
บรษิทัอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่าง
เป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

ทัง้น้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัิความ
เป็นอสิระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจง้พรอ้มกบัการ
รายงานข้อมูลประวตัิกรรมการ ณ สิ้นปี ส าหรบัจดัท าแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

• คณะกรรมการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 6/2557 วนัที่ 12 
พฤศจกิายน 2557 ได้มมีติในที่ประชุมจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อมหีน้าที่คดัเลอืกบุคคลที่เหมาะสม
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัมกีระบวนการสรรหากรรมการ
ของบรษิทั  โดยให้ผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรอืตวัแทนผู้ถอืหุ้นรายใหญ่
ของแต่ละกลุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ  
กรรมการอิสระและผู้บรหิารของบรษิทัร่วมกนัเสนอรายชื่อบุคคลที่
มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศกัยภาพ  โดยจะใช้ Board Skill Matrix 
มาเป็นเครื่องมอืในการพจิารณาคุณสมบตั ิซึ่งจะใหค้วามส าคญัต่อ
ผูม้ทีกัษะ และประสบการณ์ที่มคีวามจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจ
ของบรษิทั และคณุสมบตั ิดงัต่อไปน้ี 

1. มีคุณสมบตัิสอดคล้องตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชน

จ ากัด พระราชบัญญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ กฎของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาด

หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ

บรษิทั 

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายใน

สาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และเพิม่มลูคา่ใหแ้ก่บรษิทั 

3. มคีุณลกัษณะที่สนับสนุนและส่งเสรมิการด าเนินงานดา้นการ

ก ากบัดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั ปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ค ว าม รับ ผิ ด ช อบ  ค ว าม ระมัด ร ะวัง  แ ล ะค ว าม ซื่ อ สัต ย ์

(Accountability, Care and Loyalty) อุทศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที่  

การเลือกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวิธกีารที่ระบุไว้ใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และกรรมการที่ได้รบัการแต่งตัง้จะต้องได้รบั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืคะแนนเสยีง
ขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบรษิทัมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่
ประชุมผู้ถอืหุน้เป็นผู้แต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตัง้

บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้  ในกรณีที่เลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อย
เพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้
ไดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมหีรอื
จะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการเลือกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการที่จะพงึม ี
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด    

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปี
แรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากกนัว่า
ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้
อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อ
บรษิทั การลาออกมผีลนับแต่วนัที่ใบลาออกไปถงึบรษิทักรรมการ
ซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนให้นายทะเบยีน
ตามกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ย
กไ็ด ้
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5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ งมี
คุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะ
อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตน
แทนมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบดว้ยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่กึง่หน่ึงของจ านวนหุน้
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

• กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 
เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการอย่างน้อย 3 
ท่าน เพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการของบรษิทั กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการแต่ละ
รายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด าเนิน
กิจการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อย
ล าดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั 
และไม่เป็นกรรมการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัย่อย
ล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการต้องมีคุณสมบตัิตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ 
และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยที่ก าหนดว่า
ด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอย่างน้อย 1 
ท่าน ต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บญัชีหรอืการเงนิที่เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการท าหน้าที่อื่นในฐานะ
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการได ้

 

• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการไมน้่อยกวา่ 3 
คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึง่หน่ึงของกรรมการทัง้คณะ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอสิระ กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมีความรู้ความสาม ารถ และ
ประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าที่ในฐานะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถงึมคีวามรู้ดา้นบรรษทัภบิาล 
มีความเป็นกลาง และมีความเป็นอิสระตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลผู้ที่สมควรได้รบัการ
เสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหน่ง 

• กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณ ะก รรม ก า รบ ริษั ท เป็ น ผู้ พิ จ า รณ าแ ต่ ง ตั ้ง คณ ะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท
ดูแลงานด้านการบรหิารความเสี่ยงในระดบัต่างๆ ภายในองค์กร 
เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจดัการซึ่งเป็นผู้รบัผดิชอบงานด้านการบรหิาร
จดัการความเสีย่งขององค์กรไดน้ า ระบบการบรหิารความเสี่ยงไป
ปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมความเสีย่งประเภทต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน  โดย
กรรมการบรหิารความเสี่ยงประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ อย่าง
น้อย 3 คน และผูบ้รหิารระดบัสงู จ านวนไมน้่อยกวา่ 2 คน 

• ผู้บริหารระดบัสงู 
บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคดัเลือกบุคคลที่มี

ความรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ โดย
ด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรพัยากร
บุคคล และจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิทั/หรือ
บุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารง
ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการแต่งตัง้ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ประธาน
เจา้หน้าที่บรหิารไดร้บัมอบหมายให้เป็นผูบ้รรจุและแต่งตัง้บุคคลที่
มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบรษิทั เข้า
เป็นพนักงานในระดับต่ างๆ   ทั ้ง น้ี การแต่ งตั ้งหัวหน้าหรือ
ผู้รบัผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน 
จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกจิการก่อน 
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จรรยาบรรณธรุกิจ 
บรษิทัด าเนินธุรกจิดว้ยความรบัผดิชอบโปร่งใสและเป็นธรรม

ซึ่งได้ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและ
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของผลประโยชน์ทีส่มดุลและยัง่ยนื บรษิทัไดจ้ดัท า
จรรยาบรรณธุรกิจขึน้เพื่อเป็นคู่มอืให้กรรมการบรษิทั ฝ่ายจดัการ 
และพนักงานทุุกระดบัใช้ในการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบุุคลา
กรทุุกคนของบรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเขา้ใจในหลกัการ และมี
แนวปฏบิตัใินการปฏบิตังิานทัว่ทัง้องคก์ร เพื่อประโยชน์สููงสุุดของ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม 

จรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้วยหลักการ แนวปฏิบัติ และ
ตวัอยา่งพรอ้มค าแนะน าในการพจิารณาในเรื่องที่ส าคญั และจ าเป็น
ในการปฏิบตัิงานในหน้าที่ตามเป้าหมายขององค์กรรวม 10 เรื่อง
ดงัน้ี 

ด้านคณุธรรม ด้านการดแูลทรพัยสิ์น 
1 สทิธมินุษยชนและแรงงาน 
2 สิ่งแวดล้อม สุุขภาพ และ
ความปลอดภยั 

7 การปฏิบัติต่อข้อมููลและ
ทรพัย์สิน (รวมถึงทรพัย์สิน
ทางปัญญา) 
 

ด้านจริยธรรม ด้านการท าธรุกิจ 
3 การต่อตา้นคอรร์ปัชัน่  
4. ของก านั ล และการเลี้ ย ง
รบัรอง 
5. ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง      
ผลประโยชน์ 
6. การด าเนินการดา้นการเมอืง 

8 การเปิดเผยข้อมูู ล และ
การสื่อสาร 
9 การท าธุรุกรรมของบรษิทั 
10. การแขง่ขนัทางการคา้ 

ทัง้น้ีบริษัทได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณบนเว็ปไซต์ของบริษัท 
www.pjw.co.th 
 

บริษัทได้สื่อสารโดยการอบรมพนักงาน ซึ่งมีตัวอย่างเหตุุ
การณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องเพื่อให้พนักงาน
เข้าใจหลกัการและแนวปฏิบตัิต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณ 
ทัง้ 10 เรื่อง และสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยเฉพาะเรื่องที่
เกี่ยวขอ้งกบัหน้าที่ และความรบัผดิชอบ รวมไปถงึแนวทางปฏบิตัิ
ที่ถูกต้องในกรณีที่พนักงานอาจพบเห็นการกระท าผดิจรรยาบรรณ 
การจดัหลกัสตูรอบรมในเรื่องการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณใหเ้ป็น
ส่วนหน่ึงของการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และพนักงานในระดบั
หวัหน้างาน 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส าคัญของ
นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับดูแล
กิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 

ในที่ประชุุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที่ 19 
กุมภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการบรษิทัโดยผ่านความเหน็ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ พิจารณาทบทวน
นโยบายก ากบัดููแลกิจการ และผลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูู
แลกิจการที่ดี (CG Code) ในแต่ละข้อ เพื่อให้ม ัน่ใจว่าได้มีการ
ปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัดิงักล่าวตามความเหมาะสม
กบัการด าเนินธุุรกจิของบรษิทั อย่างไรกต็าม ส าหรบัหลกัปฏิบตัิที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ในปัจจุุบัน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก าหนดมาตรการ ทดแทนที่
เหมาะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหน่ึงของมติคณะกรรมการ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ สรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุุกปีโดยปี 2564 มเีรื่องที่ บรษิทั
ยงัไม่ไดน้ าหลกัปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดููแลกจิการที่ดมีาปรบัใช้
ในการด าเนินธุรุกจิ ดงัน้ี 

หวัข้อ 

1 บรษิทัฯ ไมไ่ดเ้ปิดเผยรายละเอยีดคา่ตอบแทนของ CEO 

เหตผุล/ความจ าเป็น 

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หน้าที่บรหิาร และ/หรอื ผูอ้ านวยการรวมอยู่ในค่าตอบแทนของ
คณะผูบ้รหิารแลว้ จงึมไิดแ้ยกมาเปิดเผยต่างหาก 

2. คณะกรรมการบรษิทัต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 
50%  

เหตผุล/ความจ าเป็น 

บรษิทัอยู่ระหว่างการศึกษาการปรบัโครงสรา้งคณะกรรมการและ 
พจิารณาตามความเหมาะสมกบัการประกอบธุุรกิจของบรษิทัปัจจุุ
บนั บรษิทัมกีรรมการอิสระ 4 คน จากกรรมการทั ้ง้หมด 9 คน คดิ
เป็น 44.44% 

3. กรรมการอสิระมกีารด ารงต าแหน่งต่อเน่ืองไมเ่กนิ 9 ปี 

 

 

http://www.pjw.co.th/
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เหตผุล/ความจ าเป็น 

ตามข้อบงัคบัของบรษิทัไดก้ าหนดใหม้กีรรมการออกจากต าแหน่ง
จ านวนหน่ึงในสาม ในทุกๆ ปี โดยกรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ ที่
เหมาะสม เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ บริษัทฯ จึงพิจารณา
ก าหนดนโยบายจ ากดั จ านวนปี ดงักล่าว อย่างไรกต็าม เพื่อรกัษา
ความต่อเน่ืองในการด ารงต าแหน่งของ กรรมการอิสระที่มี
ประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการใหบ้รรลุเป้าหมาย จงึยงัมขีอ้ยกเวน้ส าหรบักรรมการ
บางท่านซึ่งม ีคุณสมบตั ิส าคญัและจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท ให้ได้รบัการแต่งตัง้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง ต่อเน่ืองเกิน
ระยะเวลา 9 ปี  
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7. โครงสร้างการจดัการ 

 

  

สายงานบญัชี 

และการเงิน 

สายงานประกนั

คณุภาพ 

สายงานจดัซ้ือจดัหา 
สายงานการตลาด  

บรรจภุณัฑ์

สายงานบริหาร

ทรพัยากรมนุษย ์

สายงานผลิต

ช้ินส่วน 

ยานยนต ์

สายงานพฒันา

ผลิตภณัฑใ์หม่ 

สายงานการตลาด  

ช้ินส่วนยานยนต ์

สายงานพฒันาธรุกิจ 

สายงานผลิต

ช้ินส่วนโรงพ่นสี 

สายงานผลิต 

บรรจภุณัฑ์

ประธาน

เจ้าหน้าท่ีสาย

งานบญัชีและ

การเงิน 

ประธาน

เจ้าหน้าท่ีสาย

งานบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

สายงานการตลาด 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

สายงานการ

ปฏิบติัการ 

ประธานเจ้าหน้าท่ี

สายงานวิจยัและ

พฒันา 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

และก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริหาร 

ความเส่ียง 

คณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

ส านักงาน

ตรวจสอบ

ส านักงาน

เลขานุการ

บริษทั 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการตลาด 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ   นายสาธิต เหมมณฑารพ      

ดร.พริุฬห์ เหมมณฑารพ และนางมาล ีเหมมณฑารพ  กรรมการ

สองในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้อง

ออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้า

จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้อง

ออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิทั

นัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการที่

อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออก

จากต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีได ้ 

กรรมการอิสระมีวาระในการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี ทัง้น้ี

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาด

หลกัทรพัยก์รรมการอสิระเหล่านัน้อาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มา

ด ารงต าแหน่งต่อไปได้อกีหากคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ามคีวาม

เหมาะสม 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการ

จดัการบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบั

ของบรษิทั  

ตลอดจนมตขิองที่ประชุมผูถ้ือหุน้ โดยยดึหลกั “ขอ้พงึปฏบิตัิ

ที่ดสี าหรบักรรมการบริษทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยก าหนด 

2. มสี่วนร่วมในการก าหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกิจของบรษิทั 

เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั 

และพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการด าเนิน

ธุรกิจ และงบประมาณของบรษิทั ควบคุมก ากบัดูแล (Monitoring 

and Supervision) การบริหารและการจดัการของฝ่ายบริหารให้

เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ก าหนดไวอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าที่ในการก ากับ

ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ อาทิเช่น  การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ

การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัย์สินที่ส าคญั  หรือกฎหมายที่

เกีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

4. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจในการ

แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนด

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ 

ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าใหค้ณะกรรมการบรหิาร 

ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดงักล่าว

สามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่อาจมคีวามขดัแยง้มสี่วนได้

เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือ

บริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

นโยบายและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ล้ว 

5. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผิดชอบต่อ

การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน

และผลการด าเนินงานในรอบปีทีผ่า่นมา และน าเสนอต่อทีป่ระชุมผู้

ถอืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

6. ก ากบั ดูแล ให้มกีารปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการ

ทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั 

7. จดัใหม้กีารท าจรยิธรรมธรุกจิเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้าน

จรยิธรรม ที่บรษิทัใช้ในการด าเนินธุรกจิ พรอ้มทัง้ตดิตามให้มกีาร

ปฏบิตัติามจรยิธรรมดงักล่าวอยา่งจรงิจงั 

8. พจิารณาก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่ง (Risk 

Management) ให้ครอบคลุมทัง้องค์กร และก ากบัดูแลให้มีระบบ

หรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี่ยงโดยมีมาตรการ

รองรบัและวิธคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิทัอย่าง

เหมาะสม 
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9. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

เพื่อใหม้ ัน่ใจได้ว่าการท ารายการต่างๆ ไดร้บัอนุมตัจิากผู้มอี านาจ 

ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการน าทรพัย์สินของบริษัทไปใช้

ในทางมชิอบ 

10. ก ากับดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึงหรือ

หลายคนหรือบุคคลอื่น ใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการไดโ้ดยอยูภ่ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรอื

อ าจม อบ อ าน าจ  เพื่ อ ให้ บุ ค ค ลดังก ล่ าวมี อ าน าจต าม ที่

คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ

เหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง

หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ

ที่ท าให้บุคคลดงักล่าวสามารถพิจารณาและอนุมตัิรายการที่ตน

หรือบุคคลที่ตนมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจจะมีความ

ขดัแย้งในผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท าขึน้กบับรษิทั หรอื

บรษิทัย่อย (ถ้าม)ี (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ 

ประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง) เว้นแต่เป็นการอนุมตัิ

รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธาน

กรรมการบริหาร 

1. รบัผิดชอบในฐานะผู้น าของคณะกรรมการในการก ากับ 
ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ  ให้บรรลุว ัตถุประสงค์ตามแผนงานที่
ก าหนดไว ้รวมถงึส่งเสรมิการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นต่างๆ ที่
จ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทั 

2. วเิคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเหน็และหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา พจิารณาตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ทีม่สีาระส าคญั 

3. ก าหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
รว่มกบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และกลัน่กรองวาระประชุมในแต่
ละครัง้ 

4. เป็นประธานเพื่อด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิัท 
และประชุมผูถ้อืหุน้ โดยควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
บรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. เ ป็ น ผู้ ล งค ะแ น น เสี ย งชี้ ข า ด ใน ก รณี ที่ ที่ ป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝ่าย
เท่ากนั 

6. มอี านาจอนุมตัิการใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกตธิุรกิจ
ของบรษิทั เช่น การจดัซื้อทรพัย์สนิ การใช้จ่ายเงนิลงทุนที่ส าคญั
เพื่อประโยชน์บรษิัท และ การท ารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั ซึ่งอ านาจการอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นการอนุมตัริายการปกติ
ทัว่ไปทางการคา้ โดยมวีงเงนิในแต่ละรายการไม่เกนิ 20 ล้านบาท 
แต่ไมเ่กนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 

ประกาศก าหนด 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบรษิทั ให้ความส าคญัในการก ากบัดูแลกจิการ

ที่ดี โดยได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ  คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และ คณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้รหิาร

ของบรษิทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒุทิี่มคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 

68 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 และตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยโครงสร้าง

การบรหิารงานของคณะกรรมการต้องมคีวามหลากหลาย ในดา้น

ทกัษะ ประกอบดว้ยทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม ดา้นบญัชกีารเงนิ 

ดา้นธุรกจิ ดา้นการจดัการ ดา้นการตลาดระหว่างประเทศ ดา้นกล

ยุทธ ์ดา้นการบรหิารวกิฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแล

กจิการ  

คณะกรรมการบรษิทัมกีารก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และ

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยสอบทาน ทบทวน มอบหมาย 

ก าหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท ตามอ านาจหน้าที่ ภายใต้

หลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีโดยค านึงถึงผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม

เป็นส าคญั  
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คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระมจี านวน 3 ท่าน ซึง่รายนามของ

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ มดีงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการอสิระ 

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

3. นายณฐัวฒุ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการอสิระ 

โดยม ีนางสาวสพุตัตรา  นิจจะยะ ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
 

โดยกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ทัง้สามท่าน เป็น

ผูท้รงคุณวุฒดิ้านการบญัช ีภาษีอากร การเงนิ การบรหิารจดัการ 

การบรหิารความเสีย่ง และประสบการณ์เพยีงพอ ที่จะท าหน้าที่ใน

การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

ใน ปี  2564 มีการประชุม  4 ครัง้  โดยมีการรายงานต่ อ

คณะกรรมการบรษิัท และมีการประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบบัญชี

ภายนอกและผูบ้รหิารสูงสุดดา้นบญัชแีละการเงนิ ในการสอบทาน

งบการเงนิรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดแูลกิจการ 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 3 ปี 

2. กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 3 ปี 

ทัง้น้ี  เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดังกล่าว ประธาน

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ กรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดูแลกจิการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้

ให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งได้อกี นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล

กจิการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ลาออก 
2. ตาย 
3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการตามขอ้บงัคบัน้ี 
4. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการคนใดจะลาออกจาก
ต าแหน่ง ให้ท าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั ทัง้น้ี
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการที่ประสงคจ์ะลาออกก่อน
ครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อบรษิทัล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 30 วนั พรอ้มระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบรษิทัได้
พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนทดแทนบุคคล
ที่ลาออก ทัง้น้ีบรษิัทต้องแจ้งการลาออกพร้อมส่งส าเนาหนังสือ
ลาออกให้กบัตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย กรณีที่
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อนครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง บรษิทัจะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อม
สาเหตุให้ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศทราบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบที่ถูกถอดถอนนัน้ มีสิทธิชี้แจงถึงสาเหตุดงักล่าว ให้
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทราบดว้ยกไ็ด ้

กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการว่าง
ลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บรษิทัแต่งตัง้บุคคลที่มคีณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกิจการ หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนัที่
จ านวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏบิตังิานของ
คณะกรรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการมคีวามต่อเน่ืองอยู่
ตลอดเวลา ทัง้น้ี ใหบุ้คคลที่เขา้เป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการแทนอยู่ ในต าแหน่งได้เพีย งวาระที่ เหลืออยู่ของ
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการทีต่นแทน 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

1. สอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง

และเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

control) และระบบการตรวจสอบภายใน  ( Internal audit) ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ข้อสงัเกตงบประมาณและ

อตัราก าลงัของส านักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบรหิารเป็น

ผูอ้นุมตั ิ

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการพฒันาการก ากบัดูแล

กิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่

จ าเป็นเพื่อการพฒันา และให้ความส าคญัโดยส่งเสริมให้บริษัท

ก าหนดเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีไว้เป็นวาระประจ าของการ

ประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. สอบทานให้บรษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสี่ยงอย่าง

เป็นระบบมาตรฐานทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล 

รวมถึงการหารอืร่วมกบัฝ่ายจดัการถึงนโยบายหลกัของบรษิทัที่

เกี่ยวข้องกบัการบรหิารความเสี่ยงและการประเมนิความเสี่ยงทุก

ดา้น รวมทัง้ความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างาน

บริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร  ในการพิจารณา และให้

ความเหน็ในรายงานผลและรายงานความคบืหน้าการบรหิารความ

เสีย่งของบรษิทั 

7. สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

8. พจิารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจ้าง บุคคลซึ่งมี

ความเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบ

บญัช ีโดยไมม่ฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

9. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ทั ้ง น้ี เพื่ อให้ม ัน่ ใจว่ารายการดังกล่าว

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ

ดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง

รายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากับดูแลกิจการ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่

เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเหน็เกี่ยวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในของบรษิทั 

(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิ

ของบรษิทั 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

(จ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรอืข้อสงัเกต โดยรวมที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการได้ร ับจากการ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เหน็ว่า ผูถ้ือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควร

ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

11. ก ากับดูแลให้มีกระบวนการรบัแจ้งเบาะแส ในกรณีที่

พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ มขีอ้สงสยัหรอืพบเหน็การ

กระท าอันควรสงสยัว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบั จรรยาบรรณ หรอืนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

เพื่ อให้ความมัน่ ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการ
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สอบสวนที่ เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการติดตามที่

เหมาะสม 

12. ควบคมุดแูลกรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น 

 

 

13. ในกรณีที่พบหรอืมขี้อสงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซึง่อาจมผีลกระทบอย่างมนียัส าคญัต่อฐานะการเงนิและ

ผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อ

ด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

และก ากบัดแูลกจิการเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกติหรอืมีความบกพร่องที่

ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ หรือ

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

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

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ อย่างน้อยปีละ 1 

ครัง้ เพื่ อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และ

สอดคลอ้งกบัสิง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัคาดหวงั 

15. ปฏิบัติการอื่ น ใดตามที่ คณ ะกรรมการของบริษัท

มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการ 

ในการปฏิบตัิดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการ มีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมีความรบัผดิชอบในการ

ด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

ตระหนักถงึความส าคญัของการบริหารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัว่

ทัง้องค์กร จึงมีมติแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน และผู้บริหาร

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

กรรมการบรหิารความเสี่ยง ทบทวนและตรวจติดตามปัจจยัเสี่ยง

และผลกระทบดา้นต่างๆ ของบรษิทั พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ ทัง้ดา้น

การเงิน ด้านการปฏิบัติการ ด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด 

ด้านกฎหมาย รวมถึง การก าหนดนโยบายและก ากับดูแลให้มี

ระบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อลดผลกระทบ

ต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนดองค์ประกอบ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรบัผดิชอบ เพื่อใหค้ณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดม้อบหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของบรษิทั มจี านวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง มดีงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 

2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 

3. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 

3 ปี กรรมการบรหิารความเสีย่งซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจ

ได้รบัเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมี

อ านาจ หน้าที่ และความรบัผิดชอบตามที่ได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี  และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  

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

2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่
ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อ
รบัทราบ 

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

4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประสบความส าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดบัความ
เสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ 

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ให้ เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่ อให้ระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธผิล 

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

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

8. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก เพื่อใหค้ าปรกึษาแนะน าทีเ่ป็นอสิระเกี่ยวกบักรอบ 
ขอบเขต และการปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่งใหแ้ก่
สว่นบรหิารความเสีย่ง 

9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบรหิารความเสีย่ง ให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากปัจจยัภายใน
และภายนอก 

10. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบัตรให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/หรือกฎระเบียบ
ข้อบงัคบัของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

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

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวเน่ืองกับการบริหารความ
เสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

13. จดัท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี และมีการ
น าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination 

and Remuneration Committee : NRC) จัด ตั ้ง ขึ้ น ต าม ม ติ ที่

ป ระชุ ม คณ ะกรรมการบ ริษัท ค รัง้ที่  6/2557 เมื่ อ วัน ที่  12 

พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนของบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 

สามารถปฏิบตัหิน้าที่พจิารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบการสรรหา 

ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงพิจารณา

หลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้

มอบหมายอย่างมีประสทิธิภาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแล

กจิการทีด่ ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการ

บริษัทและมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้ วนตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 
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3 คน โดยมกีรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้คณะ 

และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนต้องเป็น

กรรมการอสิระ 

 

 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน มดีงัต่อไปน้ี 

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

โดยมนีายวรรษภณ ภาวตัพงศ ์ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนซึ่ง

พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่

ไดอ้กี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนรบัผดิชอบต่อ

คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และมีอ านาจ หน้าที่ และความ

รบัผดิชอบตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.1 ด้านการสรรหา 
1.1.1 พิจารณ าโครงสร้าง ขนาด และองค์ป ระกอบ

คณะกรรมการ ใหม้คีวามเหมาะสมกบัองคก์รและสภาพ แวดล้อม
การด าเนินธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

1.1.2 ก าหนดหลกัเกณฑ์ นโยบาย และวธิกีารในการสรร
หากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์ร 

1.1.3 ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ  และพิจารณา
คดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ทัง้ใน
กรณีที่มีต าแหน่งว่าง และ/หรือกรรมการครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

1.1.4 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี  

 

1.1.5 จดัให้มีแผนการสบืทอดต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โดยมกีารทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

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

1.2 ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 
1.2.1 ก าหนดนโยบาย โครงสร้างค่ าตอบแทนและ

ผลประโยชน์อื่นๆ ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิ ใหแ้ก่กรรมการ 
และประธานเจา้หน้าที่บรหิารของบรษิทัโดยมหีลกัเกณฑท์ี่ชดัเจน 
เป็นธรรม และเหมาะสมกับหน้าที่ความรบัผิดชอบ ตลอดจน
พจิารณาเปรยีบเทียบกบัอตัราค่าตอบแทนของบรษิทัอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท เพื่อน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบ และ/หรือน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ

1.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนๆ 
1.3.1 แต่งตัง้ที่ปรึกษาประจ า และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษา

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

1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบัภาวการณ์ และน าเสนอขอ
อนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 

1.3.3 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

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

1.3.5 จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และมีการ
น าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิารของบรษิทั 

มจี านวน 4 ท่าน ซึง่มรีายชื่อดงัน้ี 

1. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ ประธากรรมการบรหิาร 

2. นายสาธติ เหมมณฑารพ  กรรมการบรหิาร 

3. นางมาล ี เหมมณฑารพ  กรรมการบรหิาร 

4. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ  กรรมการบรหิาร 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์ ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

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

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
(Executive Committee) 

คณะกรรมการบรหิารมอี านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบ

ในการบรหิารงานในเรื่องเกีย่วกบัการด าเนินงานตามปกตธิรุะและ

งานบรหิารของบรษิัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารงาน และอ านาจการบริหารต่าง ๆ ของ

บริษัท หลักเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกจิ เพื่อเสนอใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทัพจิารณา

และอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบ รวมตลอดถงึการตรวจสอบ

และติดตามผลการด าเนินงานขอ งบริษัทตามนโยบายที่

คณะกรรมการก าหนด โดยสรปุอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ทีส่ าคญัไดด้งัน้ี  

1. ด าเนินกิจการและบริห ารกิจการของบ ริษัท ตาม
วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสัง่ และ
มตขิองที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมตทิี่ประชุมผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั 

2. พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจัดการ ก าหนด
โครงสรา้งองคก์ร นโยบาย ทศิทาง และ กลยทุธ ์การด าเนินธรุกจิ
ของบริษัท การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน งบประมาณ 
การบรหิารทรพัยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนด
ต่อไป 

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

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และก ากบั
ดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีุณภาพและประสทิธภิาพ  

5. พจิารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝ่าย
บรหิาร เสนอก่อนที่จะน าเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา
และอนุมตั ิ 

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

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

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

9. พจิารณาการเขา้ท าสญัญาเกี่ยวกบัการด าเนินธุรกิจปกติ
ของบรษิทัที่ก่อให้เกิดรายได้   ซึ่งมอีายุสญัญาหรอืข้อตกลงไม่
เกนิ 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงนิไมเ่กนิ 100 ล้านบาท แต่
ไมเ่กนิงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั  

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

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

12. ด าเนินการอื่ น ใด  ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้น้ีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ านาจ 

ห รือมอบอ าน าจช่ วงที่ ท า ให้ ผู้ ร ับ ม อบอ าน าจจากคณ ะ

กรรมการบริหารสามารถอนุมตัิรายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องก าหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบริษทัย่อย และ/หรือบรษิทัที่

เกี่ยวขอ้ง คณะกรรมการบรหิารไม่มอี านาจอนุมตัิการด าเนินการ

ในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อ

อนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิปกติ

และเงื่อนไขการคา้ปกตซิึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ

ก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/

หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

คณะผูบ้ริหาร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัมคีณะผูบ้รหิารจ านวน  8  ท่าน ประกอบดว้ย 

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

ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายขายและฝ่ายการตลาด 
ประธานเจา้หน้าทีก่ารบรหิารความเสีย่ง 

5. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 

6. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกุล ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

7. นางสาวเพญ็จนัทร ์โตบารมกุีล 1/ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิาร 

8. นางสาวนิชาลกัษณ์ เหมอืนเผอืก 2/ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตักิาร 
หมายเหตุ : 1/ นางสาวเพญ็จนัทร์ โตบารมกีุล ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิาร ตัง้แต่วนัที ่ 1 สงิหาคม 2564 
 2/ นางสาวนิชาลกัษณ์ เหมอืนเผอืก ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานเจา้หน้าทีส่ายงานปฏบิตั ิตัง้แต่วนัที ่ 1 สงิหาคม 2564
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อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

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

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงาน
ประจ าวนัของบรษิทั 

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

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

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

6. ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารและ
รายงานผลการด าเนินงาน การบริหารจดัการ ความคืบหน้าใน
การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 

7. มอี านาจอนุมตักิารใชจ้่ายในการด าเนินการตามปกตธิรุกจิ
ของบรษิทั เช่น การจดัซื้อทรพัยส์นิ การใช้จา่ยเงนิลงทุนที่ส าคญั
เพื่อประโยชน์บรษิัท และ การท ารายการอื่นเพื่อประโยชน์ของ
บรษิทั ซึง่อ านาจการอนุมตัดิงักล่าวจะเป็นการอนุมตัริายการปกติ
ทัว่ไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15 ล้าน
บาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ
บรษิทั 

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

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ได้ร ับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการ 

ทัง้น้ี ในการด าเนินการเรื่องใดทีป่ระธานเจา้หน้าที่บรหิารหรอืผูร้บั

มอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอืบุคคลที่อาจมคีวาม

ขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/

หรือ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องก าหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ กบับรษิัท และ/หรอืบรษิัทย่อย และ/หรือบรษิทัที่

เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ไม่มีอ านาจอนุมัติการ

ด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามธุรกจิ

ปกติและเงื่ อนไขการค้าปกติซึ่ ง เป็นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ป ระ เท ศ ไท ย  แล ะ /ห รือ ห น่ วย งานที่ เกี่ ย วข้ อ งก าห น ด

นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัพิจารณาอนุมตัิ ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวมกีารก าหนดตามโครงสรา้งค่าตอบแทนของบรษิทั โดยเป็นอตัราที่แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจ
เดยีวกนั เพื่อที่จะดูแลและรกัษาผู้บรหิารที่มคีุณภาพไว ้ผู้บรหิารที่ไดร้บัมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้  จะได้รบัค่าตอบแทน
เพิม่ตามความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้  
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนใหผู้บ้รหิารปี 2564 มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ประเภท ปี 2563 ปี 2564 
จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 

เงนิเดอืนและโบนสั 61/ 43,797,634.97 81/ 63,648,827.41 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 61/ 2,435,759.82 81/ 3,041,532.82 

หมายเหตุ : 1/ผูบ้รหิารจ านวน 7 ท่าน และประธานกรรมการบรหิาร จ านวน 1 ท่าน 

ค่าตอบแทนอ่ืน 

บรษิทัมกีารท าประกนัภยัสขุภาพ และใหร้ถยนตป์ระจ าต าแหน่งแก่ผูบ้รหิาร 

ข้อมลูเก่ียวกบัพนักงาน 
บคุลากร 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิารจ านวน 12 ท่าน) จ านวนทัง้สิน้ 1,460 คน โดยสดัส่วนพนกังาน

แยกตามเพศ อาย ุและระดบัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

จ าแนกตามเพศ จ านวน 

พนักงาน 

% จ าแนก 

ตามเพศ 

ชาย 780 53.39% 

หญงิ 681 46.61% 

รวมทัง้ส้ิน 1,461  

 

จ าแนกตามอายตุวั จ านวน 

พนักงาน 

% จ าแนก 

ตามอายุตวั 

น้อยกว่า 30 ปี 621 34.8% 

30-50 ปี 748 59.9% 

มากกวา่ 50 ปี 92 5.3% 

รวมทัง้ส้ิน 1,461  

แบ่งตามสายงานต่างๆมรีายละเอยีดดงัน้ี 

สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
ส านกังาน 277 
โรงงาน 1,184 

รวม 1,461 

 

จ าแนกตามระดบั จ านวน 

พนักงาน 

% จ าแนก 

ตามระดบั 

พนกังาน-เจา้หน้าที ่ 1,411 97.1% 

ผูจ้ดัการ 34 2.33% 

ผูอ้ านวยการขึน้ไป 16 1.09% 

รวมทัง้ส้ิน 1,461  

ค่าตอบแทนพนักงาน 

ปัจจุบันอตัราค่าตอบแทนพนักงานอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกับ
อตัราค่าตอบแทนของตลาด โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงาน ประกอบด้วย เงนิเดือน ค่าจ้าง ค่ากะการท างาน ค่า
ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิสมทบ
กองทุนทดแทน เงนิช่วยเหลอืสวสัดกิารต่างๆ และอื่นๆ 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 

จ านวนพนกังาน (คน) 1,596 1,461 

คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 444 452 
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ค่าตอบแทนอ่ืน 

• กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
บรษิทัและบรษิทัย่อยได้จดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึน้ โดยหกั

จากเงนิเดอืนของพนักงานส่วนหน่ึงและบรษิทัจ่ายสมทบอกีส่วน

หน่ึง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่พนกังาน 

และเพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับรษิทัในระยะยาว 

• ประกนัสขุภาพ 
บรษิทัมกีารท าประกนัสขุภาพใหก้บัพนกังานในระดบัตัง้แต่
ต าแหน่งหวัหน้าแผนกขึน้ไปและประกนัอุบตัเิหตุส าหรบัพนักงาน
จดัสง่ 

ข้อมลูส าคญัอ่ืนๆ 

ผู้ควบคมุดแูลการท าบญัชีและการเงิน 

บริษทัมอบหมายให้ นางพริม ชยัวฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่

สายงานบญัชแีละการเงนิ เป็นผูร้บัผดิชอบ สูงูสุดุในสายงานบญัชี

และการเงนิ มหีน้าที่ก ากบัดููแลการจดัท ารายงานทางการเงนิใหม้ี

ความน่าเชื่อถอืและมคีุณุภาพ เป็นไปตามมาตรฐานทางการบญัชี

และสอดคล้องกับแนวทางของ ส านักงาน ก.ล.ต. รายละเอียด

เกี่ยวกบัผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้ควบคุุมดููแลการท าบญัชีและการเงนิ

ของบรษิทัปรากฏตาม เอกสารแนบ 1 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้พจิารณาแต่งตัง้ผูม้คีวามรูค้วาม 

สามารถและมคีวามเหมาะสมเป็นเลขานุุการบรษิทัเพื่อช่วย สนับ

สนุุนการท างานที่เกี่ยวขอ้งใหด้ าเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ

ป ระสิท ธิผ ลต าม ที่ ก ฎ หม ายก าห น ดซึ่ ง ใน ก ารป ระชุ ม

คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 8/2554 เมื่อวนัที่ 18 สงิหาคม 2554

ได้มีมติแต่งตัง้ นางพรมิ ชยัวฒัน์ ให้ด ารงต าแหน่ง เลขานุุการ

บริษัท รายละเอียดเกี่ยวกบัผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบรษิัท

ปรากฏตาม เอกสารแนบ 1  

โดยเลขานุการบรษิทัจะต้องปฏิบตัหิน้าที่ตามมาตรา 89/15 

และมาตรา 89/16  ของพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาด

หลักทรพัย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคบัใช้ในวนัที่ 31 

สงิหาคม 2551 ดว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความ

ซื่ อสัตย์สุจริต รวมทั ้งต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย 

วตัถุประสงค์ข้อบังคบับรษิัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ีหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั มดีงัน้ี  

1. ใหค้ าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการเกี่ยวกบัการปฏบิตัติาม

กฎหมาย ข้อก าหนด กฎระเบียบ และข้อบงัคบัของบรษิทั และ

ตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่
รบัผดิชอบตามระเบียบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์

3. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
➢ ทะเบยีนกรรมการ  
➢ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ  
➢ หนังสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผู้

ถอืหุน้  
➢ รายงานประจ าปีของบรษิทั  
➢ รายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร  

4. จดัการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุด
ยอ่ย และการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ปฏิบัติงานอื่ นๆ  ตามที่ คณ ะกรรมการบริษัท  และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย มอบหมาย 

6. ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้ นางสาว

สุพตัตรา นิจจะยะ ผู้จดัการส านักตรวจสอบภายใน เป็นหวัหน้า

หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบภายในและ

ประเมินผล กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทสอบทานคุุณภาพการ

ปฏิบตัิงานภายใน บรษิทัให้เป็นไปตามแผนงาน สอดคล้องกบั

วัตถุุประสงค์และ เป้าหมายของบริษัทรวมถึงหน้าที่ ในการ

ควบคุุมและตรวจสอบ อื่ นๆ  ตามที่ ได้ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเกี่ ยวกับผู้ด ารง

ต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบ ภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3 

หวัหน้างานนักลงทุนสมัพนัธ์ 

บรษิทัจดัตัง้หน่วยงานนักลงทุุนสมัพนัธ์ โดยมอบหมายให ้

นางสาวรชัดาภรณ์  สายสาหรา่ย เป็นตวัแทนของบรษิทัท า 
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หน้าที่รบัผดิชอบ ในการเปิดเผยขอ้มููลและข่าวสารของบรษิทักบั

ผูถ้อืหุน้ นักลงทุุน นักวเิคราะห ์และประชาชนทัว่ไปทัง้น้ี ผูล้งทุุน

สามารถตดิต่อ หน่วยงานนกัลงทุุนสมัพนัธไ์ดท้ี่ 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  

28 หมู ่2 ต.ชยัมงคล อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 74000 

โทรศพัท ์: 034-839130-1 โทรสาร : 02-1505987, 034-839320 

Email : ir@pjw.co.th 

ผู้สอบบญัชี 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที ่
กจ. 39/2548 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกีารรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีาร
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวยีนไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนบรษิทัผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บรษิทัสามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชี
รายเดมิได ้

ส าหรบังบการเงนิปี 2564 ของบรษิทัไดต้รวจสอบและแสดง
ความเห็น โดยนายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที่ 8134 แห่งส านักงานสอบบญัชีบรษิทั สอบบญัชีธรรมนิต ิ
จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2564 บรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย มกีารจา่ยคา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 

ค่าสอบบญัชี รอบปี
บญัชี 2563 
(ล้านบาท) 

รอบปี
บญัชี 2564 
(ล้านบาท) 

   
1. คา่สอบบญัช ี 1.81  2.29  
2. ค่าตรวจสอบและรบัรอง
บตัรสง่เสรมิการลงทุน (BOI 

0.12  0.12  

รวม 1.93  2.41 
 

 

 
ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งต้นไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ

สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการใน

รอบปีท่ีผ่านมา 
บริษัทด าเนินธุุรกิจและบริหารงานภายใต้การก ากับดููแล

อย่างจรงิจงัของคณะกรรมการบรษิทั โดยมุ่งม ัน่ยดึถอือุุดมการณ์
ในการด าเนินธุุรกจิดว้ยความเป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วน
ไดเ้สยีทุุกฝ่าย ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแูลกจิการทีด่ ี 

ใน ปี  2564 คณ ะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนนโยบาย 
มาตรการ และแนวปฏิบตัติ่างๆ ในการบรหิารจดัการองคก์รตาม 
CG Code รวมถึงหลักการก ากับดููแลกิจการที่ดีในระดบัสากล 
โดยมตีวัอยา่งผลการปฏบิตัหิน้าทีท่ีส่ าคญัดงัน้ี 

• ทบทวนและอนุุมตัิการก าหนดวสิยัทศัน์ แผนกลยุุทธ์
โมเดลธุุรกิจ แผนธุุรกิจทัง้ระยะปานกลาง (5 ปี) และแผนธุุรกิจ
ประจ าปี โดยเน้นเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ด้วยการลด
ต้นทุนการผลิตและการสรา้งนวตักรรมของสนิค้าและบรกิาร ซี่ง
ประกอบด้วยธุุรกิจทัง้ในแนวกว้างและแนวลึก และติดตามดููแล
ผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทุธอ์ยา่งสม ่าเสมอ 

• ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการก ากับดููแล
กจิการที่ด ีและอนุุมตักิารปรบัปรุุงแก้ไขโครงสรา้งการก ากบัดููแล
กจิการ โดยเพิม่เตมิผูร้บัผดิชอบและกระบวนการบรหิารจดัการที่
เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนยิง่ขึ้น การปรบัปรุุงกฎบตัรคณะกรรมการ
บรษิทั และคณะกรรมการชุุดยอ่ย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั CG Code 
และการพฒันาเทคโนโลยใีนดา้นการสื่อสาร อาทกิารก าหนดใหม้ี
การประชุุมคณะกรรมการบรษิทัอย่างน้อย 3 เดอืนต่อครัง้และไม่
ควรน้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี โดยมกีารก าหนดตารางการประชุุมล่วง
หน้าในแต่ละปี ทัง้น้ีในเดือนที่ไม่มีการประชุุมให้ฝ่ายจดัการ
รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการทราบเพื่ อให้
คณะกรรมการสามารถก ากบัควบคุุมและดููแลการปฏบิตัิงานของ
ฝ่ายจดัการได้อย่างต่อเน่ืองและทนัการณ์ การก าหนดให้มีการ
ประชุุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
ร่วมด้วย ซึ่งในปี 2564 มีการประชุุมคณะกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้รหิารโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมดว้ยจ านวน 1 ครัง้ เมื่อวนัที่ 18 
ธนัวาคม 2564 การก าหนดให้กรรมการควรเข้าร่วมการประชุุม
โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้า
รว่มประชุุม อย่างน้อยรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุุม
ทัง้ปี รวมไปถงึการก าหนดระยะเวลาการส่งเอกสารประกอบการ
ประชุุมคณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าไมน้่อยกว่า 5 วนั ท าการ 

เป็นต้น นอกจากน้ีคณะกรรมการบรษิทัยงัไดอ้นุุมตันิโยบายและ
แนวปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการเพิ่มเติมในปี 2564 ตาม
รายละเอยีดทีป่รากฏในสว่นนโยบายการก ากบัดููแลกจิการ 

• ทบทวนแนวทางการจดัประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 
2564 เพื่ออ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุุมสามญัประจ าปีและลงคะแนนเสยีงไดต้ามความเหน็ของผู้
ถอืหุ้น คณะกรรมการบรษิทัเหน็ชอบให้บรษิทัจดัส่งแบบหนังสอื
มอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
ก าหนด ทัง้แบบ ก แบบ ข และแบบ ค รวมทัง้เอกสารที่ต้อง
แสดงก่อนเขา้ประชุุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นทัง้ที่่ เป็นบุุคคลธรรมดา นิติบุุคคล นักลงทุุนสถาบัน 
และคสัโตเดยีนด าเนินการไดถูู้กต้อง ตลอดจนจดัใหม้ีช่องบรกิาร
ธุรุกจิตอบรบัใหผู้ถ้อืหุน้สง่กลบับรษิทัล่วงหน้าก่อนวนัประชุุม 

การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติั 

ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 2 ราย จาก
จ านวนกรรมการทัง้หมด 3 ราย มีหน้าที่ร ับผิดชอบในการ
พิจารณาคัดเลือกและกลัน่กรอง สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ค รบถ้ วน  เหม าะสมตามข้อบังคับ ของบ ริษัท  มีความ รู้
ความสามารถ มีความหลากหลาย และมีประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัท และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อขอความเหน็ชอบจากกรรมการ จากนัน้ 
จะน าเสนอรายชื่อกรรมการดงักล่าว ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดอยู่ในข้อบังคับบริษัท และ
ขอ้ก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งต่อไป คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนได้พจิารณาลกัษณะ การประกอบธุรกิจ 
และแผนในอนาคต จึงได้ก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการ โดย
ค านึงถงึองคป์ระกอบดงัน้ี  

1.  คณุลกัษณะท่ีต้องการในกรรมการแต่ละคน  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรพจิารณาและ 
ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคดัเลือกเพื่อเสนอชื่อ
เป็นกรรมการ ในด้านต่างๆ เช่น ความมีคุณธรรมและความ
รบัผิดชอบ การตดัสนิใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ความมวีุฒิภาวะ
และความมัน่คงเป็นผู้รบัฟังที่ดี และกล้าแสดงความคิดเห็นที่
แตกต่างและเป็นอิสระ ยดึมัน่ในการท างานอย่างมหีลกัการและ
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มาตรฐานอยา่งมอือาชพีและคณุลกัษณะอื่นๆทีค่ณะกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทนเหน็ว่ามคีวามส าคญั  

2.  ค ว าม รู้ ค ว า ม ช าน าญ ท่ี ต้ อ งก า ร ใ ห้ มี ใ น
คณะกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนควรพิจารณา
ก าหนดองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่
จ าเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถ
ก าหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทัง้ก ากบัดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  

3.  ความหลากหลายของกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจพิจารณาถึง 
แนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของ
กรรมการทั ้งคณะ เช่น  อายุ  ความรู้ความช านาญ  ทักษะ 
ประสบการณ์ทัง้ทางดา้น Hard Skill และ Soft Skill (Board Skill 
Matrix) เพื่อก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่ต้องการสรรหา
โดยพจิารณาจากทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการ และ     
กลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบรษิทั นอกจากน้ีคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนใช้ข้อมูลความรู้ความช านาญ
เฉพาะด้านของคณะกรรมการประกอบการพิจารณาสรรหา
กรรมการแทนกรรมการที่จะครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ โดยจดัหมวดหมูอ่อกเป็น 3 หมวด ไดแ้ก่  

3.1) ความรู้ ความช านาญ แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ 

เช่น ด้านธุรกิจหรอือุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบับรษิทั ด้านการ

บรหิาร การจดัการองค์กร การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ในภาครฐั

หรอื ภาคเอกชน ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงการก าหนด

น โยบ าย  และวางแผนกลยุท ธ์ด้ าน การตลา ดห รือ ก าร

ประชาสมัพนัธ์ ด้านการต่างประเทศ และด้านการบรหิารความ

เสีย่ง 

3.2) ความรู ้ ประสบการณ์ หรอืความช านาญเฉพาะ
ดา้น (Specific knowledge, experience or expertise) แบ่งเป็น 
3 ดา้น ไดแ้ก่  

(1) ดา้นกฎหมาย กฎระเบยีบราชการทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประกอบ ธรุกจิ  

(2) ด้านบญัชีและการเงนิโดยต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในงบการเงนิ มาตรฐานบญัชี หรอืเป็น/เคยเป็นกรรมการ 
ตรวจสอบของบรษิทัจดทะเบยีน  

3.3) ความรู ้ความช านาญ หรอืประสบการณ์ดา้น การ
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ี(Corporate Governance) แบ่งเป็น 2 ดา้น 
ไดแ้ก่  

(1) ด้านการก ากับดูแลกิจการภายในองค์กร 
รวมถงึการก าหนด นโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง  

(2) ดา้นการปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกลุ่มต่าง 
ๆ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่ อกรรมการที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมด้วย ทัง้น้ีที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดย
ใชห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปน้ี  

(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหน่ึงหุ้น
ต่อหน่ึงเสยีง  

(2) ผู้ถอืหุน้แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่
ทัง้หมดตามข้อ  (1) เลือกตัง้บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผู้ใดมากน้อยเพยีงใด
ไมไ่ด ้ 

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลง

มาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึ

มหีรอืพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัเลือกตัง้ ใน

ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออก

เสยีงชีข้าด 

คณุสมบติัของคณะกรรมการ 
1. ก ร รม ก า รบ ริษั ท  ต้ อ ง เป็ น บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถ มีความซื่อสตัย์ สุจรติ มีจรยิธรรมในการด าเนิน
ธรุกจิและมเีวลาอยา่งเพยีงพอที่จะอุทศิความรู ้ความสามารถและ
ปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ก่บรษิทัได ้

2. หา้มกรรมการประกอบกจิการ เขา้เป็นหุน้สว่น หรอืเขา้
เป็นกรรมการในนิตบิุคคลอื่นทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการ
แข่งขนักับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบก่อนจะมมีติแต่งตัง้ และกรรมการต้องแจ้งให้บรษิทัทราบ
โดยไม่ชกัช้า หากมสี่วนได้เสยีในสญัญาที่บรษิทัท าขึ้น หรอืถือ
หุน้ หรอืหุน้กูเ้พิม่หรอืลดลงในบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื 

3.  มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์
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คณุสมบติัของคณะกรรมการอิสระ 

1.1. ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้ือ
หุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้น้ี ให้นับรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการรายนัน้ ๆ ดว้ย 

1.2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน 
พนกังาน ที่ปรกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดยีวกนั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืของผู้มอี านาจควบคุมของบรษิทั  
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

1.3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร  รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้ เป็น
ผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

1.4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการ
ใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อื
หุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ
กบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

1.5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม 
หรอืหุน้ส่วนของส านักงานสอบบญัช ี ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ 

1.6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซึ่งได้ร ับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท  
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้ือหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจ
ควบคุม หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพนัน้ด้วย  เวน้แต่

จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อน
วนัไดร้บัแต่งตัง้ 

1.7. ไม่ เป็นกรรมการที่ได้ร ับการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็น
ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้น
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

1.8. ไม่ประกอบกจิการที่มสีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการ
แข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษทัหรือบรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า หรอื
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มสีิทธิออกเสียงทัง้หมด
ของบรษิัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและ
เป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

1.9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดที่ท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่าง
เป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการและ

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายเรื่องการด ารงต าแหน่งใน

บรษิทัอื่นของกรรมการบรษิทั (รวมถงึประธานเจา้หน้าที่บรหิาร) 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่ก าหนดหรือแนะน าโดย

หน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย ที่ก าหนดให้กรรมการบรษิทัจดทะเบียนควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบรษิทัจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บรษิทั เน่ืองจากการ

ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัในจ านวนทีม่ากเกนิไป อาจมผีลต่อ

ประสิท ธิภ าพ ในการปฏิบัติห น้ าที่ ข องกรรมการ ดังนั ้น

คณะกรรมการบรษิทัจงึมกีารพิจารณาก าหนดจ านวนบรษิทัจด

ทะเบยีนอื่นทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่เกนิ 5 แห่ง 

โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้  

นอกจากน้ี บริษัทยังได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติภายใน

ส าหรบัการด ารงต าแหน่งใดๆ ในบรษิทัอื่นของกรรมการ โดยให้

กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรบัต าแหน่งอื่นใดในบรษิัทและ

องค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล

กจิการ ซึ่งจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสม และความสอดคล้อง

กับกฎเกณฑ์  และเลขานุการบริษัทท าหน้าที่แจ้งการด ารง

ต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน  เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบ โดยจะมกีารเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งในบรษิทัอื่น
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ของกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจ าปี  และส าหรบั

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัหรอืองคก์รอื่นของผูบ้รหิาร

ระดบัสูงของบรษิทัตัง้แต่รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิารขึ้นไปนัน้ 

(รวมถงึประธานเจา้หน้าที่บรหิาร) บรษิทัได้ก าหนดใหต้้องไดร้บั

ความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัดว้ย 

 

การพฒันาส่งเสริมความรูก้รรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและอ านวยความ

สะดวกใหผู้้ที่เกี่ยวข้อง ในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทั 

เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 

ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้ารบัการอบรมสมัมนาใน

หลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

หรือองค์กรอิสระต่างๆ  อย่างสม ่ าเสมอและต่อเน่ือง เพื่ อ

เสริมสร้างความรู้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ ซึ่ง

บรษิทัไดก้ าหนดให้ในแต่ละปีจะต้องมกีรรมการเข้ารบัการอบรม

เพื่อพฒันาความรู ้อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

ในการพฒันาความรูข้องกรรมการ จะพจิารณาจากหลกัสูตร

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิความรูแ้ละทกัษะในดา้นที่กรรมการแต่ละ

ท่านยังขาดอยู่ตามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซึ่ ง

เลขานุการบรษิทั จะเป็นผูป้ระสานงานกบักรรมการ และผูบ้รหิาร 

เพื่อแจง้ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรการอบรมเหล่านัน้ 

รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ของ กรรมการ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู และเลขานุการบรษิทั ในปี 2564 

 

ปี 2564 หลกัสตูร สถาบนัท่ีจดัหลกัสตูร 

• คณุจรญัญา แสงสขุด ี • โคช้สต ิรุน่ที ่1 
 
 
 
 
 
 

• Facilitation From Your Heart 

• CFO Certification Program รุ่นที่ 23 

• Group Company PDPA 
Compliance + Data Processing 
Agreement 

• ประกาศนียบตัรกฎหมายการเงนิและ
ธนาคาร รุ่นที ่8 

• หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลยั ร่วมกบั 
ส่วนงานหลกัสูตรระยะสัน้ หลักสูตรสาขาวิชาสนัติ
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
วิท ย าลัยพุ ท ธศ าสต ร์น าน าช าติ  ม จร มู ล นิ ธิ
พระพุทธศาสนาเพื่อสนัติภาพ และมูลนิธโิพลวพลือ 
(ทางสวา่ง) 

• หา้งหุน้สว่นสามญัเคอเรจทูโคท้ 

• สภาวชิาชพีในพระบรมราชูปถมัภ์ 

• บรษิทั ยนิูค เซมนิา แอนด ์เทรนน่ิง จ ากดั 
 
 

• คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

• คณุววิรรธน์  เหมมณฑารพ • หลกัสตูร แนวโน้วทศิทางการท า 
M&A ประเดน็ส าคญัทีต่อ้งพจิารณา
และกลยทุธก์ารท า M&A  

• ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• คณุสาธติ  เหมมณฑารพ • หลกัสตูร แนวโน้วทศิทางการท า 
M&A ประเดน็ส าคญัทีต่อ้งพจิารณา
และกลยทุธก์ารท า M&A  

• ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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ปี 2564 หลกัสตูร สถาบนัท่ีจดัหลกัสตูร 

• นางพรมิ     ชยัวฒัน์ • หลกัสตูร แนวโน้วทศิทางการท า 
M&A ประเดน็ส าคญัทีต่อ้งพจิารณา
และกลยทุธก์ารท า M&A  

• ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

การเข้ารว่มประชมุและการจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

รายละเอยีดการเขา้ประชุมุของคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ (ครัง้) 

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

6/6 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการ /รองประธานกรรมการ 6/6 

3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

6/6 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิาร 

6/6 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

6/6 

6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6/6 

7. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6/6 

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

6/6 

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

6/6 
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นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 รูปแบบ คอื 1. เบี้ยประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม 2. ค่าตอบแทนรายเดอืนและ
โบนัสกรรมการ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทั และความสอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของ
บรษิทั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

ในปี  2564 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัแิละก าหนดโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิ เป็นวงเงนิจ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 
3,200,000 บาท ต่อปี  ดงัน้ี 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน จ านวนเงิน 

1. เบีย้ประชุม  

− ประธานกรรมการ 25,000  บาท/ครัง้/คน 

− ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000  บาท/ครัง้/คน 

− ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000  บาท/ครัง้/คน 

− ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000  บาท/ครัง้/คน 

− กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 10,000  บาท/ครัง้/คน 

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

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

รายช่ือ ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ  เฉพาะกรรมการ
อิสระ 

รวม 
(บาท) 

บริษทั ตรวจ
สอบฯ 

บริหาร 
ความ
เส่ียง 

สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
อิสระ 

ค่าตอบ 
แทนราย
เดือน 

โบนัส  

จ านวนครัง้ทีป่ระชุม ปี 2564 6 ครัง้ 4 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้ 1 ครัง้    
1. ดร.ด าร ิสโุขธนงั 150,000 - - 15,000 25,000 120,000 300,000 610,000 
2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 60,000 - -   -  60,000 
3. นางมาล ีเหมมณฑารพ 60,000 - -   -  60,000 
4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 60,000 - 20,000 10,000  -  90,000 
5. นายสาธติ เหมมณฑารพ 60,000 - 20,000   -  80,000 
6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ 60,000 - 20,000   -  80,000 
7. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี 60,000 60,000 20,000  10,000 120,000 230,000 500,000 
8. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 60,000 40,000 30,000  10,000 120,000 230,000 490,000 
9. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ 60,000 40,000 20,000 10,000 10,000 120,000 230,000 490,000 

รวม 630,000 140,000 130,000 35,000 55,000 480,000 990,000 2,405,000 

ค่าตอบแทนอ่ืน: บรษิทัไดท้ ากรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทความรบัผดิชอบของกรรมการและเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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การก ากบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่รบัผดิชอบสูงสุดในการบรหิาร

จดัการธรุกจิ และการด าเนินงานของบรษิทัรวมถงึการบรหิารงาน

บรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัอยูเ่สมอ นอกจากน้ี 

คณะกรรมการบรษิทัยงัรบัผดิชอบก าหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธใ์น

การด าเนินงานของบริษัทย่อยและก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่าย

จดัการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว ้รวมถงึรายงานขอ้มูล

ทางการเงนิและขอ้มลูทัว่ไปอย่างถูกต้องและเพยีงพอ ตลอดจนมี

การก าหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการด าเนินงานของบรษิทั

ย่อย ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีส านัก

ตรวจสอบภายใน ตลอดจนส านักเลขานุการบรษิทั ร่วมกนัปฏบิตัิ

หน้าทีใ่นสว่นน้ี 

การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนว
ปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครดั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมููล การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์การลงทุุนและการก ากบัดููแล
บรษิัทย่อยและบริษทัร่วม และการบรหิารความเสี่ยงซึ่งผลการ
ติดตามพบว่า บรษิัทได้ด าเนินการสอดคล้องตามนโยบายและ
แนวปฏบิตัใินเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มีการประเมินการ
ปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุุดย่อยทุุกชุุด 
และประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร โดยมีการประเมินการปฏิบตัิงาน
ของคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุุดย่อยแบบทัง้คณะ 
(as a whole) และแบบประเมินตนเอง (self-assessment) โดย
แบ่งหวัขอ้การประเมนิเป็น 5 หวัขอ้หลกั ไดแ้ก่  

1) โครงสร้างและคุุณสมบัติของคณะกรรมการ/คณ ะ
กรรมการชุุดยอ่ย  

2) บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  
3) การประชุุมของคณะกรรมการ 
4) การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 
5) ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 
6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

โดยวธิกีารประเมนิผลและการค านวณผลเป็นร้อยละ และเกณฑ์
การประเมินผลที่ควรน าไปพฒันาปรบัปรุุง โดยก าหนดให้มกีาร
ประเมนิผลอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมเีลขานุุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลเป็นผู้รวบรวมสรุุปและเสนอผลการ
ประเมินให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
พจิารณาเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ 
ชุุดย่อย เพื่อพจิารณาผลการประเมนิและแนวทางการพฒันาปรบั
ปรุงุประสทิธภิาพการด าเนินงานต่อไป 

ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั

และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

รายการ ผลการประเมนิ เกณฑ ์
คณะกรรมการบรษิทั 78.75 ดมีาก 
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

100.00 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

79.17 ดมีาก 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

94.20 ดเียีย่ม 

ทัง้น้ีผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัและ คณะ
กรรมการชุุดย่อยในเรื่องที่มคีะแนนน้อยกว่ารอ้ยละ 90 จะน าไป
พจิารณาแนวทางและแผนการปรบัปรุงุเพื่อพฒันาต่อไป 

นอกจากน้ีบริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตัิตามการ
ก ากบัดูแูลกจิการทีด่อีกี 4 ประเดน็ดงัน้ี 

1. การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
บรษิทัไดต้รวจตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายป้องกนัความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์  เพื่ อให้ม ัน่ ใจว่ามีการปฏิบัติและ
ด าเนินการสอดคล้องตามนโยบายดังกล่าวและเป็นไปเพื่ อ
ผลประโยชน์สููงสุุดของบรษิทั ซึ่งผลการตดิตามในปี 2564 ไม่พบ
รายการทีเ่ขา้ขา่ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

2. การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร 

พนักงานและลูกจา้งตอ้งรกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของ

บรษิทั ไมน่ าความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัไปเปิดเผย

หรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ื่น ไม่ว่า

โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทน
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หรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน หรือรบัโอน

หลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใช้ความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายใน และ/

หรอืเข้าท านิตกิรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรอืข้อมูลภายใน

ของบรษิทั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าโดยทางตรง

หรอืทางอ้อม นอกจากน้ีกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้ง

ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รบัข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้

ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน  และห้าม

บุคคลที่เกี่ยวข้องท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัภายใน  1 

เดือน ก่อนที่งบการเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างน้อย 3 วนั   ทัง้น้ีขอ้บงัคบัดงักล่าวใหร้วมถงึคู่

สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บรหิารและ

ลูกจา้งของบรษิทัดว้ย 

นอกจากน้ีบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจใน

ภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตนเอง คู่

สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุ นิติภาวะในบริษัท  ตลอดจนการ

เป ลี่ ย น แป ลงการถื อห ลักท รัพ ย์ ดั งก ล่ าวต่ อ ส านั ก งาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 

59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ .ศ. 

2535 ภายใน 3 วนั นับจากวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลกัทรพัย ์และแจง้ใหเ้ลขานุการบรษิทัรบัทราบเพื่อจดัท าบนัทึก

การเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรพัย์ของกรรมการและ

ผูบ้รหิารเป็นรายบุคคล   เพื่อน าเสนอให้แก่คณะกรรมการบรษิทั

ทราบในการประชุมครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ยงัได้แจ้งบทลงโทษ

หากมกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด และบทลงโทษตาม

มาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ. 2535 

ทัง้น้ีบริษัทได้ก าหนดโทษทางวินัยส าหรบัผู้แสวงหา
ผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใช้ หรอืน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รบัความเสียหาย โดยพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี  ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา กา ร
ตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้น
สภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก 
แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

 

3. การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ในการประชุุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 3/2565 วนัที่ 19 

กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุุมัตินโยบาย
ต่อต้านคอร์รปัชัน่ เพื่อก าหนดค านิยาม ความรบัผิดชอบแนว
ปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกนั
คอร์ร ัปชัน่กับทุุกกิจกรรมของบริษัท โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดููแลกิจการระบบการควบคุุมภายใน และ
คณะจดัการรบัผิดชอบในการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้
ให้กบัพนักงาน ทัง้น้ีบรษิทัได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบาย
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ไดใ้นเวป็ไซตข์องบรษิทั (www.pjw.co.th)  

ใน ปีที่ ผ่ านมาบริษัท ได้ด าเนินการเพื่ อต่ อต้ านทุ จริต
คอรร์ปัชัน่ดงัต่อไปน้้ี 

• ฝ่ายจดัการสร้างความตระหนักรู้ สื่อสารการปฏิบัติหน้าที่
โดยสุจุรติใหก้บัพนกังานทุุกคน 

• เผยแพร่และสื่อสารท าความเข้าใจในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกิจ
และนโยบายต่อต้านคอร์รปัชัน่ให้พนักงานทุุกคนรบัทราบผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทเิวป็ไชตข์องบรษิทั 

• จดัอบรมในเรื่องการปฏบิตัตินตามจรรยาบรรณและนโยบาย
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ในหลกัสููตรต่างๆ เช่น ปฐมนิเทศ พนกังานใหม ่
Business Concept Development เป็นต้น เพื่อตอกย ้าความเป็น
วฒันธรรมองคก์รของ 

• ปลูกฝังให้พนักงานทุุกคนตระหนักถึงการกระท าที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี่ยงการคอร์รปัชัน่ โดยมีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้
ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์ร ัปชัน่อย่างสม ่ าเสมอ สร้าง
ระบบงาน เชิงป้องกัน ก าหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการ
ควบคุุม ผู้ร ับผิดชอบ มาตรการติดตาม การสอบทานและ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงส าหรับให้พนักงานใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกนัการเกิดคอร์รปัชัน่ โดยมีส านักงาน
ตรวจสอบประเมิน ติดตามการก ากับดููแลที่ดี การปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์ร ัปชั น่ เมื่อมีการเข้า
ตรวจสอบ 

• จั ด ให้ มี ร ะ บ บ รับ ข้ อ ร้ อ ง เรี ย น แ ล ะ แ จ้ ง เบ า ะ แ ส
(Whistleblowing) เพื่่อเป็นช่องทางในการรายงาน กรณีมกีารพบ
เห็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ  ข้อบังคับบริษัท  และ
จรรยาบรรณ 

ทัง้น้ี ในปี 2564 ไม่พบการปฏิบัติที่ผิดนโยบายต่อต้าน
คอรร์ปัชัน่ 
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4.  การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 
บริษัทก าหนดกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ

ด าเนินการ กรณีมกีารชี้เบาะแสเกี่ยวกบัการกระท าผดิกฎหมาย
กฎระเบยีบและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) หรอืพฤตกิรรม
ทีอ่าจสอ่ถงึการทุุจรติคอรร์ปัชัน่ของบุุคลากรของบรษิทั ซึง่รวมถงึ
มาตรการคุม้ครองที่เหมาะสมแก่ ผูแ้จง้เบาะแส ตามนโยบายการ
รบัเรื่องร้องเรยีนการทุุจริต และการกระท าผิด (Whistleblowing 

Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัทิี่ชดัเจน โดยจดัให้มชี่องทางการ
รบัเรื่องรอ้งเรยีนต่างๆ ไดแ้ก่ เวป็ไซต ์วาจา e-mail และจดหมาย 

ในปี 2564 ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนอนัเกิดจากการไม่ปฏบิตัิตาม
กฎหมายระเบยีบบรษิทั นโยบายต่อต้านคอรร์ปัชัน่ นโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรุกจิ 

 

รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 

จ านวนครัง้การประชุมและการเขา้ประชุมของกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการรายบุคคล 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร ัง้) 

1. นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ / 
กรรมการอสิระ 

4/4 

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

3. นายณฐัวฒุ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการอสิระ 4/4 
สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุุบันและอนุุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ประจ าทุุกปี 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการน า
Digital Technology มาใช้ในการตรวจสอบ การก ากับดููแล การ
ก าหนดกลยุุทธ ์การปฏบิตังิาน และการตดิตามผล คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยรวม และประเมนิตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม หวัข้อที่ประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุุณสมบัต ิ

บทบาทหน้าที่และความรบัผิดชอบ การปฏิบตัิหน้าที่ และการ
ประชุุม  ความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุก าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของส านักงาน
ตรวจสอบ 

สาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าที ่ ในรอบปี 2564 ไดแ้ก่การ
สอบทานงบการเงนิ การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอื
รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การสอบทานการ
ก ากบัดูแูลกจิการทีด่ ี การสอบทานระบบการประเมนิการบรหิาร
ความเสีย่ง การสอบทานระบบการควบคุมุภายใน การตรวจสอบ
ภายใน การสอบทานการตรวจสอบขอ้รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแส 
การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละคา่สอบบญัชปีระจ าปี 
2564เป็นต้น

สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 

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

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบตัิหน้าที่สอดคล้องกบัขอบเขตหน้าที่่ของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามที่ปรากฏในกฎบตัรที่ส าคญั 
เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดบัสููงตาม
ข้อเสนอของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การเสนอแนวทางและ
วิธีการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุุดย่อยต่างๆ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรบัผิดชอบก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท
และผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุุมตัริวมถงึพจิารณาค่าตอบแทนของ
ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสููงของบริษัทให้
เหมาะสมกบัผลการปฏบิตังิาน และสอดคล้องกบัผลประกอบการ 
เพื่อรกัษาความเป็นผู้น าในอุุตสาหกรรม และเพื่อสร้างแรงจููงใจ
ให้กับผู้บริหารระดับสููงในการบริหารงานให้บริษัทมีความ
เจรญิกา้วหน้าต่อไป 

พจิารณาบุุคคลที่มคีุุณสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการของ 
บริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ทัง้น้ีเพื่อเป็นการส่งเสรมิและสนับสนุุน นโยบาย
การก ากบัดููแลกจิการที่ดบีรษิทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นมสีทิธเิสนอ
ชื่อบุุคคลที่มีคุุณสมบตัิเหมาะสมในการ ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
ผ่านเวป็ไซต์ของบรษิทัและแจ้งผ่าน ระบบอีเล็กทรอนิกส์ (SET 
Portal) ของตลาดหลกัทรพัย์ แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอรายชื่อ
เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และคณะกรรมการ
มคีวามเหน็ว่า กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
มีคุุณสมบัติ ครบถ้วน และเป็นบุุคคลผู้ทรงคุุณวุุฒิ มีความรู้
ความสามารถ มปีระสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุุรกจิ 
มวีสิยัทศัน์กวา้งไกล ปฏบิตังิานในฐานะกรรมการทีผ่่านมาไดเ้ป็น
อยา่งดรีวมถงึมสีว่นรว่มในการแสดงความเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ ใน
ทีป่ระชุุม จงึเหน็สมควรใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึงและ
น าเสนอที่ประชุุมคณะกรรมการบรษิทัและ ที่่ประชุุมสามญัผู้ถือ
หุน้ประจ าปีเพื่อพจิารณาอนุุมตั ิ

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
จ านวนครัง้การประชุมและการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร ัง้) 

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

2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 

3. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติ
หน้าที่สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่่ ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งทีป่รากฏในกฎบตัรทีส่ าคญั เช่น การบรหิารความเสีย่ง
ระดบัองค์กร และการก ากบัปฏิบตัิตาม กฎเกณฑ์ การประเมิน 
ความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง และ 
แผนปฏบิตักิารในการจดัการความเสีย่งที่เหลอือยูข่องบรษิทั การ
บริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการก ากับ ปฏิบัติตาม

กฎเกณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุุนให้มีการปรบัปรุุง และ
พฒันาการด าเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 
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9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั

การควบคมุภายใน 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ
ระบบควบคมุภายในของบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวนัที ่
19 กุมภาพนัธ์ 2565  โดยมีกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบรษิทัได้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิัท 
ตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุุมภายในซึ่ง
ยดึกรอบการควบคุุมภายในของ COSO 2013 (The Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
5 องคป์ระกอบ คอื การควบคุุมภายในองคก์ร การประเมนิความ
เสีย่ง การควบคุมุการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้ อ มูู ล  แล ะระบบ ก ารติด ต ามที่ ผ่ าน การพิ จ ารณ าจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการ
ควบคุุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยมีความเพียงพอและ
เหมาะสมไม่พบข้อบกพร่องที่มสีาระส าคญัเกี่ยวกบัการควบคุุม
ภายใน บริษัทและบริษัทย่อยได้จ ัดให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่ จะด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ  นโยบาย และ
จรรยาบรรณ ตลอดจนแนวปฏิบตัิต่างๆได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้มรีะบบการควบคุุมตดิตามดููแลการด าเนินงานของบรษิทั
ให้สามารถป้องกันทรพัย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหาร
น าไปใช้โดยมิชอบหรอืโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรม
กับบุุคคลที่อาจมีความขดัแย้งและบุุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่าง
เพียงพอแล้ว นอกจากน้ีบริษัทมีการปลููกฝังให้คณะจัดการ 
หวัหน้างาน และพนกังานตระหนักและปฏบิตังิานโดยมุ่งเน้นใหม้ี
การก ากบัดููแลกิจการที่ด ีการบรหิารความเสี่ยง การก ากับดููแล
การปฏิบตัิงาน และการควบคุุมภายใน โดยจดัให้มีบุุคลากรที่มี
คุณภาพอย่างเพียงพอ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมที่จะด าเนินการตามระบบการควบคุุมภายในที่ดี ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปสาระส าคัญได้
ดงัต่อไปน้ี 
1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

บรษิทัมกีารส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิสภาพแวดล้อมของ

การควบคุมภายในที่ดี คณะกรรมการบริษัทก าหนดวิสยัทัศน์ 

พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานของ

ฝ่ายบรหิารและพนักงาน และมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้

บรรลุตามเป้าหมาย มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชดัเจนเป็น

ลายลักษณ์อักษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร และได้

ก าหนดโครงสร้างสายการรายงานและอ านาจหน้าที่ความ

รบัผิดชอบที่ชดัเจนและเหมาะสม โดยสอดคล้องกบัสภาพทาง

ธรุกจิและกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง  มกีารแบ่งแยกหน้าทีใ่นสว่นงานที่

ส าคญัเพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกนั รวมทัง้มกีาร

ก าหนดและจ ากดัอ านาจการด าเนินการในระดบับริหารและระดบั

ปฏบิตักิารไดอ้ยา่งชดัเจน  

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุก

กจิกรรมอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิ ซึง่มกีาร

สอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตามคู่มอืการปฏบิตังิาน เพื่อให้

สอดคลอ้งกบักฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดย

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการน าหลกัการก ากับดูแล

กิจการที่ดีมาปฏิบัติ เพราะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการ

ด าเนินธุรกิจที่ย ัง่ยืน  มีความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พัฒนา รกัษา

บุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถ และก าหนดใหบุ้คลากรมหีน้าที่

และความรบัผดิชอบในการควบคมุภายใน 

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
บริษัทได้ก าหนดให้นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็น

นโยบายที่ส าคญัของบรษิทั และได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงซึ่งประกอบไปดว้ยกรรมการบรษิทัจ านวน 6 ท่าน ให้
ท าหน้าที่ก ากับและติดตามการบริหารจดัการความเสี่ยงของ
บรษิทัภายในหน่วยงานต่างๆ ที่ไดร้บัการประเมนิว่ามคีวามเสีย่ง
จากการปฏิบตัิงาน คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงชุดย่อยซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บรหิารระดบัสูง ท าการประเมินหาความเสี่ยงที่
ส าคญัจากขนาดของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกบัเป้าหมาย
และการด าเนินธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้ความเสีย่งเรื่องคอรร์ปัชัน่
ของธุรกจิ และก าหนดผูร้บัผดิชอบความเสีย่งนัน้ๆ ในหน่วยงาน
ที่เป็นเจา้ของความเสีย่ง พรอ้มทัง้มอบหมายใหก้ารบรหิารความ
เสี่ยงเป็นความรบัผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผน 
ก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการติดตามการ
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บรหิารความเสีย่งของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์รเป็นประจ า
และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
เพื่อรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ  
 ส าหรบัปี 2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา(COVID-19) การเปลีย่นแปลงมาตรฐานรายงาน
ทางการเงนิ และความเสีย่งที่ส าคญัต่อกฎหมายฉบบัใหม่ในเรื่อง 
พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทมี
การสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยง
ดงักล่าว เพื่อให้ตระหนักถงึความส าคญัและน าไปสู่การปรบัปรุง
กระบวนการท างานทีเ่กี่ยวขอ้งใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายอย่าง
ถูกต้อง นอกจากนัน้บรษิทั ยงัจดัให้มกีารฝึกอบรมความรู้ให้กบั
พนักงานอย่างสม ่ าเสมอ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความส าคญัของการบรหิารความเสี่ยงที่ต้องกระท า
อยา่งต่อเน่ือง  
3) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities) 

บรษิัทมีการเลือกและพฒันากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสม

สอดคล้องกับความเสี่ยงและลักษณะเฉพาะของบริษัท เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะงาน ขอบเขตการ

ด าเนินงาน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ โดยพิจารณารูปแบบ

กิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายระหว่างการควบคุมแบบใช้

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

Control) ซึ่งออกแบบให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ผสมผสานทัง้

แบบป้องกนั (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective 

Control) โดยมกีารค านึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรบัผดิชอบ

ในงาน คือ หน้าที่การอนุมตัิ หน้าที่บันทึกรายการบัญชี และ

ขอ้มูลสารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจดัเก็บทรพัย์สนิออกจากกนั

เพื่อใหม้กีารตรวจสอบซึง่กนัและกนัอยา่งเหมาะสม 

บรษิทัได้จดัให้มมีาตรการดูแลการท าธุรกรรมกบักรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรดักุมและ

ชดัเจน โดยก าหนดให้การท ารายการระหว่างกนัของบรษิทัหรอื

บรษิทัย่อยกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งนัน้จะต้องปฏิบตัิตาม

ประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง และต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไข

ที่สมเหตุสมผล หรอืเงื่อนไขการค้าปกติ หรอืราคาตลาด และให้

พจิารณา โดยถอืเสมอืนเป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก 

(Arm’s Length Basis) ตลอดจนรายงานรายการระหว่างกัน

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานเป็นรายไตร

มาส 

ส าหรับกระบวนการปฏิบัติ งานบนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดพ้ฒันากจิกรรมการควบคมุทัว่ไปทีห่ลากหลายและ

รดักุมเหมาะสม เพื่อให้ม ัน่ใจว่าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

บรษิทัพรอ้มใช้งานตลอดเวลา ปลอดภยัจากการเข้าถึงของผู้ไม่

เกี่ยวข้อง โดยได้น ากิจกรรมการควบคุมจดัท าเป็นนโยบายและ

วิธีปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์ อักษร ซึ่ งระบุ ผู้ ร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาการปฏบิตังิาน และวธิกีารแก้ไขหากพบขอ้ผดิพลาดไว้

อย่างชัดเจนเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมการ

ควบคุมได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีการทบทวนนโยบายและวิธี

ปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & 
Communication) 
บริษัทให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศให้ครอบคลุมทุกกระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง 

รวมทัง้ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการจดัเกบ็รกัษาขอ้มลูทางอเิลก็ทรอนิกส ์บรษิทัมี

การก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงานทัง้จากภายใน

และภายนอกที่มคีุณภาพและเกี่ยวขอ้งต่องาน มกีารจดัท าขอ้มูล

เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคญัอย่างเพียงพอส าหรบัใช้

ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นระยะเวลา

ตามที่ กฎหมายก าหนด  และมีการบันทึกความคิด เห็น 

ข้อเสนอแนะ ข้อสงัเกต ข้อซักถาม และการไม่เห็นด้วยพร้อม

เหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครัง้ เพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบัการปฏิบตัหิน้าที่ของกรรมการแต่ละ

ราย 

บรษิทัมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรโดยมีการ

สื่อสารถึงวัตถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติ หน้าที่ความ

รบัผิดชอบ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยงับุคลากรทุก

ระดบัในทุกหน่วยงาน รวมทัง้มีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลายเหมาะสม และมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้ง

ขอ้มูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทัได้

อย่างปลอดภยั อีกทัง้มกีระบวนการสื่อสารข้อมูลกบัผู้มสี่วนได้
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เสยีภายนอกองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผ่านช่องทางการสื่อสาร

ทีเ่หมาะสม จดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์ และใหม้ชี่องทาง

ให้ผู้มสี่วนไดเ้สยีภายนอกองค์กรสามารถแจ้งขอ้มูลหรอืเบาะแส

เกี่ ย วกับ ก ารฉ้ อฉลห รือทุ จ ริต ได้ อ ย่ า งป ลอดภัยม ายัง

คณะกรรมการตรวจสอบที ่info@taxspecialist.co.th 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถ้วน 

เหมาะสม  โดยจดัให้มีการประเมินโดยหน่วยงานอิสระทัง้จาก

ภายในและภายนอก   มกีารประเมนิและสื่อสารข้อบกพร่องของ

การควบคุมภายในต่อผู้รบัผดิชอบให้มกีารแก้ไขอย่างทันท่วงท ี

รวมทัง้ก าหนดใหม้กีารรายงานขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัและ

ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้รหิารระดบัสงู ตามความเหมาะสม    

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

คณะกรรมการบรษิทัโดยพลนั ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอืสงสยั

ว่ามเีหตุการณ์ทุจรติอย่างรา้ยแรง มกีารปฏิบตัิที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

หรอืมีการกระท าผิดปกติอื่น ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและ

ฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั อกีทัง้มกีารรายงานผล

การด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ต่อคณะ

กรรมการบรหิารและฝ่ายบรหิารเป็นประจ าทุกเดอืนและรายงาน

ให้คณะกรรมการบรษิัททราบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ามี

การปฏบิตับิรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องบรษิทั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกิจการ 
เพื่อความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตและผู้ตรวจ

สอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงจัดให้มีการประชุม
ร่วมกนัระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
และผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม อย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตให้ความเห็น
ในประเดน็การตรวจสอบของบรษิทั ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากับดูแลกิจการอย่างอิสระและตรงไปตรงมาโดยทาง
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการไดส้อบถามผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญาตถึงการให้ความร่วมมือของผู้รบัการตรวจ และ
การถูกจ ากดัขอบเขตในการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตได้

แจ้งรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่าไดร้บัความร่วมมอืใน
การประสานงานเป็นอย่างดจีากผู้รบัการตรวจ มคีวามเป็นอิสระ
ในการปฏบิตังิาน และไมถู่กจ ากดัขอบเขตในการตรวจสอบ  

การตรวจสอบภายใน 

ส านักตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ซึ่งก ากบัดูแลให้การปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบัติ

หน้าทีเ่ยีย่งมอือาชพีตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่ เป็น

เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล เพื่อ

สนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถด าเนินการตามที่

คณะกรรมการบรษิทัได้มอบหมายให้ และเป็นที่ปรกึษาเพื่อให้

ค าแนะน าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการ

บรหิารความเสีย่ง ดา้นจรยิธรรมธรุกจิ เป็นตน้  

  หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปี สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ครอบคลุม

กระบวนการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย โดยใชห้ลกัการ

ความเสีย่งเป็นพืน้ฐาน ซึง่มุ่งเน้นความเสีย่งส าคญัทีส่่งผลกระทบ

ต่อการด าเนินธุรกจิวตัถุประสงคแ์ละกลยุทธข์องบรษิทั ตลอดจน

การตรวจสอบดา้นการป้องกนัทุจรติ แผนการตรวจสอบไดร้บัการ

อนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยขอบเขตการท างานของ

ส านักตรวจสอบภายในจะครอบคลุมถึงการตรวจสอบ ติดตาม 

ควบคุม ทดสอบ สอบทาน และประเมนิความเพยีงพอ และความ

มีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  และ

รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผล การปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบรษิทัตระหนักว่าระบบการควบคุม

ภายในใดๆ กต็าม ไม่อาจรบัประกนัต่อความเสยีหายอนัเกดิจาก

ความผดิพลาดไดท้ัง้หมด แต่สามารถป้องกนัหรอืใหค้วามเชื่อมัน่

ในระดบัทีส่มเหตุสมผล 
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รายการระหว่างกนั 
มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 การท ารายการระหว่างกันของบรษิัทได้ผ่านการพิจารณา

สอบทานการท ารายการระหว่างกนัจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และอนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคัญ  รายการ

ระหว่างกนัที่อาจเกดิขึ้นในอนาคตกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ในอนาคต บรษิทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น

ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของ

รายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญ

ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น  บริษัทจะให้

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรอืผู้สอบบญัชีของบรษิัทเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการ

ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี  ซึ่งผู้ที่อาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนไดเ้สยีในการท ารายการ จะไม่

มสีทิธอิอกเสยีงในการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว 

 กรณีที่บรษิทัมีการให้เงนิกู้ยมืหรอืกู้ยืมเงนิจากกลุ่มบรษิทั

หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัและรวมถงึการเขา้ค ้าประกนัหน้ีสนิหรอื

การใช้ทรพัยส์นิที่เป็นกรรมสทิธิบ์รษิทั ค ้าประกนัเงนิกู ้หรอืภาระ

หน้ีสนิอื่นของกลุ่มบรษิทัหรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ใหบ้รษิทัเสนอ

ต่อคณ ะกรรมการตรวจสอบให้ความ เห็น เกี่ ยวกับความ

สมเหตุสมผลของการท ารายการ จ านวนเงนิ ภาระหน้ี ระยะเวลา

รวมถงึอตัราดอกเบี้ยและตน้ทุนทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง และเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการ

ดังกล่ าว  ซึ่ งจ ะพิ จารณ าหลัก เกณฑ์ เงื่ อ น ไขและความ

สมเหตุสมผลของการท ารายการและความเหมาะสมของ

ระยะเวลาและต้นทุนทางการเงนิ   ทัง้น้ี ให้กรรมการที่มสี่วนได้

เสยี งดออกเสยีงและไมม่สีทิธเิขา้รว่มการประชุมในวาระนัน้ 

  

 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

รายการขายบรรจุภัณฑ์พลาสติกกบับริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เป็นรายการที่มียอดขายปรมิาณไม่มาก และมีความถี่การเกิด

รายการต ่าเน่ืองจากเป็นงานโครงการ ในสว่นรายการใหเ้ช่าพืน้ที่

จะไมม่กีารต่อสญัญารายการจะสิน้สดุตามระยะเวลาทีก่ าหนด  

คณะกรรมการตระหนกัถงึผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย ภายใต้

หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีทัง้น้ี รายการระหวา่งกนัทีอ่าจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ขึน้ในอนาคตนัน้ 

คณะกรรมการบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสัง่ 

หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการ

ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการ

เกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิของบรษิทัและ

บรษิทัยอ่ย รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดย

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
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สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษัทและบริษัทย่อยกบับุคคลและกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ี

เกิดขึน้ 

ส าหรบัปี 2564 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวโยงกนั โดยไดค้ดิราคาซื้อ-ขายสนิคา้ และบรกิารกบั

บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วโยงกนัดว้ยราคาที่สมเหตุสมผล มกีารเปรยีบเทยีบกบัราคากลางของตลาดในธรุกจินัน้ๆ แลว้ โดยมเีงื่อนไขต่างๆ 

ตามปกต ิทัง้น้ีมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

รายละเอียดรายการระหว่างกนั                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

รายช่ือบริษทั ลกัษณะความ 
สมัพนัธ์ 

บริษทัฯ
การถือหุ้น 

(%) 

ลกัษณะรายการท่ี
ส าคญั 

มลูค่า
รายการ

ระหว่างกนั 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของรายการ 

1. บรษิทั พ.ีเจ. 
คอมโพสติ 
จ ากดั 

B - - บรษิทัขายสนิคา้ใหก้บั
ผูถ้อืหุน้และกรรมการ 

0.37 เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท  
ซึ่งราคาขายสนิค้าเป็นราคาตลาด
และมี เงื่ อน ไขทางการค้าปกติ
เช่น เดียวกับลูกค้าทัว่ไป   โดย
บริษัท ใช้ โครงสร้างราคาขาย -
ต้นทุน-ก าไร เช่นเดยีวกบัที่บรษิทั
ผลติและขายใหก้บัลูกคา้รายอื่นๆ   

    - บรษิทัใหเ้ช่าพืน้ทีก่บัผู้
ถอืหุน้และกรรมการ 

1.89 เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัท 
ซึ่ ง ค่ า เช่ า พื้ น ที่ เ ป็ น อั ต ร า ที่
เหมาะสมและเทียบกบัราคาค่าเช่า
ซึ่งไม่ต ่ากว่าราคาจรงิที่บรษิทัจ่าย
ให้ บรษิทั อุตสาหกรรมฟองน ้ายนื
ยง จ ากดั 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์     

  A = ผูถ้อืหุน้และผูบ้รหิาร        B = ผูถ้อืหุน้และกรรมการ     C = บรษิทัยอ่ย        D = ผูถ้อืหุน้ 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบการเงนิ เพื่อแสดงฐานะทางการเงนิ 
และผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทัว่ไปของประเทศไทยที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบในฐานะ
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนในการเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัยอ่ย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม
และถอืปฏบิตัโิดยสม ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพนิิจอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้มกีาร
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน 
 นอกจากนัน้คณะกรรมการบรษิทัยงัมหีน้าที่ในการควบคุมดูแลใหบ้รษิทั มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง และระบบการ
ควบคุมภายในที่มปีระสทิธภิาพและเหมาะสม เพื่อให้ม ัน่ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมคีวามถูกต้อง 
ครบถว้นและเพยีงพอส าหรบัการดแูลทรพัยส์นิและป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 
 ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ท าหน้าที่ดูแลรบัผดิชอบเกี่ยวกบั
คณุภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว ได้
ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทั โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ มคีวามเหมาะสม
และเพยีงพอ  สามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลไดว้่างบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 มคีวามเชื่อถอืไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
(ดร.ด าร ิ สุโขธนงั) (นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ) 

ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 
 
 

ส่วนท่ี 3 งบการเงิน 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 



 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบ
งบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น
และงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการ
บญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 
รายได้จากการขายสินค้า 

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

• ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับ
การควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

• สุ่มตวัอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขการขาย และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทั 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

• ตรวจสอบการตดัยอดรายไดจ้ากการขายทั้งช่วงก่อนและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
• สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
• วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขาย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน

ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
 
ข้อมูลอ่ืน  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและ
บริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
    ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
 
          *****/4
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• งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชี
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ
ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

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

•  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ข้าพเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
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  ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้น
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญั
ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควร
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะ
มีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
 ผู ้สอบบัญชีท่ี รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นายสุว ัฒน์               
มณีกนกสกุล 
 
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                              (นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8134 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2565 

 



                    

   

2564 2563 2564 2563

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 110,485,919.62 67,987,998.99 39,849,300.90 33,369,718.64

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 7 707,263,899.40 666,457,304.08 628,682,810.00 550,961,619.72

ลูกหน้ีตามสญัญาส่วนท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 8 5,735,600.00 -                  5,735,600.00 -                    

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 5 -                  -                  23,272,830.00         -                    

สินคา้คงเหลือ 9 323,214,533.75 233,072,512.19 267,777,768.32 184,191,880.34

รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระงานโครงการ 10 20,879,144.86 35,938,825.91 20,879,144.86 35,938,825.91

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 37 597,128.74 -                  597,128.74 -                    

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 20,394,391.22 32,499,207.15 16,426,792.59 14,619,715.64

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,188,570,617.59 1,035,955,848.32 1,003,221,375.41 819,081,760.25

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 5 -                  -                  11,636,415.00 -                    

ลูกหน้ีตามสญัญา 8 6,602,867.38         -                  6,602,867.38 -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                  -                  372,346,820.88 366,200,815.82

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 -                  -                  59,422,505.03 60,156,517.75

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 1,654,087,753.26 1,663,209,037.30 1,362,699,727.54 1,360,420,082.45

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 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

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 17 18,107,855.62 15,931,094.93 15,183,050.41 14,637,329.74

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 83,179,638.58 84,699,128.00 80,256,897.75 82,874,665.06

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,839,848,343.34 1,846,321,085.47 1,929,440,648.18 1,897,154,840.67

รวมสินทรัพย์ 3,028,418,960.93 2,882,276,933.79 2,932,662,023.59    2,716,236,600.92    
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งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                    

2564 2563 2564 2563

หน้ีสินหมุนเวียน                          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 19 559,259,359.47 450,215,371.59 463,254,017.50 289,541,298.94

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 20 466,647,161.77 472,815,680.39 530,728,523.15 561,998,754.45

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาว 22 239,922,880.18 203,220,260.60 233,786,999.95 191,014,000.05

- หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 37,759,263.54 39,217,738.05 15,020,997.08 17,542,692.15

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 18,108,478.82 3,149,572.65 17,843,958.40         -                    

หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 37 -                  177,962.72            -                    177,962.72             

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 21 5,835,915.34 5,317,342.66 3,986,909.27 2,204,161.77

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,327,533,059.12 1,174,113,928.66 1,264,621,405.35 1,062,478,870.08

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 22 356,774,433.67 437,683,300.68 354,466,489.27 423,637,334.40

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 23 72,534,569.54 94,776,685.98 38,491,454.04 43,928,642.96

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 24 77,911,629.00 68,811,888.20 66,367,792.00 65,359,675.20

หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 37 3,600,670.68 4,052,011.55 3,600,670.68 4,052,011.55

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                  15,000.00 -                    15,000.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 510,821,302.89 605,338,886.41 462,926,405.99 536,992,664.11

รวมหน้ีสิน 1,838,354,362.01 1,779,452,815.07 1,727,547,811.34 1,599,471,534.19
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หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 25

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 765,439,927 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

หุ้นสามญั 574,080,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 382,719,963.50 287,040,000.00 382,719,963.50 287,040,000.00

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

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

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

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 27 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 518,488,249.21 464,488,618.32 559,762,546.61 469,909,883.76

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั 14 -                  -                  (6,816,895.81) (7,016,786.78)

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ (1,703,408.30) -                  (1,703,408.30) -                    

ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการรวมธุรกิจ        

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

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 16,321,295.10 (18,622,962.51) -                    -                    

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,190,064,598.92 1,102,824,118.72 1,205,114,212.25 1,116,765,066.73

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                    -                    

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 1,190,064,598.92 1,102,824,118.72 1,205,114,212.25 1,116,765,066.73

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,028,418,960.93 2,882,276,933.79 2,932,662,023.59 2,716,236,600.92
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บาท

งบการเงินรวม
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หมายเหตุ

บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
รายได ้
รายไดจ้ากการขาย 34, 36 3,057,124,577.56   2,774,405,209.32    2,668,014,009.56  2,462,267,191.99  
รายไดจ้ากงานโครงการ 34, 36 10,331,471.73        19,617,545.48        10,331,471.73       19,617,545.48       
รายไดเ้งินปันผล 12 -                   -                    -                   32,391,900.00       
รายไดอ่ื้น 5, 36 19,339,312.13        25,807,625.16        26,397,215.89       31,228,955.85       

รวมรายได้ 3,086,795,361.42   2,819,830,379.96    2,704,742,697.18  2,545,505,593.32  
ค่าใชจ่้าย  
ตน้ทุนขาย 2,489,771,378.08   2,233,058,503.94    2,135,895,919.72  2,039,403,979.21  
ตน้ทุนจากงานโครงการ 10,732,472.10        32,438,142.51        10,732,472.10       32,438,142.51       
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 84,648,126.23        88,171,474.93        74,942,097.49       78,026,288.62       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 253,564,791.85      298,246,953.10       212,711,476.83     237,255,768.22     
ผล(ก าไร)ขาดทุนอ่ืน (3,355,692.70)         2,336,569.11          (3,355,692.70)        2,336,569.11         

รวมค่าใชจ่้าย 2,835,361,075.56   2,654,251,643.59    2,430,926,273.44  2,389,460,747.67  
ก าไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมด าเนินงาน 251,434,285.86      165,578,736.37       273,816,423.74     156,044,845.65     
ตน้ทุนทางการเงิน      48,805,387.32        53,972,327.93        34,414,236.09       39,049,757.54       

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 202,628,898.54      111,606,408.44       239,402,187.65     116,995,088.11     
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 31 33,161,662.12        (3,440,729.89)         34,198,722.47       (6,699,829.16)        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 169,467,236.42      115,047,138.33       205,203,465.18     123,694,917.27     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั -                   -                    199,890.97            104,253.50            
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 34,944,257.61 16,566,855.17 -                   -                   

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั
เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (1,703,408.30)         -                    (1,703,408.30)        -                   
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - สุทธิจากภาษี 2,218,783.20          -                    2,335,586.40         -                   
รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 35,459,632.51 16,566,855.17 832,069.07 104,253.50 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี 204,926,868.93 131,613,993.50 206,035,534.25     123,799,170.77     
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รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั

หมายเหตุ
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

บริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น  

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 33 0.29 0.20 0.36 0.22

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 574,080,000 574,080,000 574,080,000 574,080,000 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 33 0.28 0.20 0.34 0.22 

จ านวนหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลด (หุ้น) 597,613,760 574,080,000 597,613,760 574,080,000 
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บริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                        

ส่วนท่ีเป็นของ รวมส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก  ส่วนเกิน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี ผูถื้อหุน้

และช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้ ส ำรองตำม ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลขำดทุน ส่วนต ่ำกวำ่ทุนจำก ผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียน ผูถื้อหุน้ของ อ ำนำจควบคุม

กฎหมำย จำกกำรวดัมูลค่ำ กำรรวมธุรกิจภำยใต้ จำกกำรแปลงค่ำ บริษทัใหญ่

หมำยเหตุ ตรำสำรอนุพนัธ์ กำรควบคุมเดียวกนั หน่วยงำนในต่ำงประเทศ

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 287,039,972.50   338,128,000.00 28,703,997.25 393,787,647.50 -                3,086,493.16         (35,189,817.68) 1,015,556,292.73  -               1,015,556,292.73 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี

เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินใหม่มำถือปฏิบติั -                 -               -             (4,152,541.38) -                -                   -                             (4,152,541.38) -               (4,152,541.38)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 287,039,972.50   338,128,000.00 28,703,997.25 389,635,106.12 -                3,086,493.16         (35,189,817.68) 1,011,403,751.35  -               1,011,403,751.35 

เงินปันผลจ่ำย 28       -                 -               -             (40,193,626.13) -                -                   -                             (40,193,626.13) -               (40,193,626.13)

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                 -               -             115,047,138.33 -                -                   16,566,855.17 131,613,993.50 -               131,613,993.50 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 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 

เงินปันผลจ่ำย 28       -                 -               -             (117,686,388.73) -                -                   -                             (117,686,388.73) -               (117,686,388.73)

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                 -               -             169,467,236.42 (1,703,408.30) -                   34,944,257.61 202,708,085.73 -               202,708,085.73 

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

คณิตศำสตร์ประกนัภยั -                 -               -             2,218,783.20 -                -                   -                             2,218,783.20 -               2,218,783.20 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 287,039,972.50   338,128,000.00 28,703,997.25 518,488,249.21 (1,703,408.30) 3,086,493.16         16,321,295.10 1,190,064,598.92  -               1,190,064,598.92 
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ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่

ก ำไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บำท

งบกำรเงินรวม

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี



                        

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่าหุ้น รวม

และช าระแลว้ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผลต่างจากการ ผลขาดทุน

ซ้ือสินทรัพย์ จากการวดัมูลค่า

กลุ่มกิจการเดียวกนั ตราสารอนุพนัธ์

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 287,039,972.50     338,128,000.00     28,703,997.25         390,553,034.02      (7,121,040.28) -                  1,037,303,963.49    

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั -                  -                  -                     (4,152,541.38) -                    -                  (4,152,541.38)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 287,039,972.50     338,128,000.00     28,703,997.25         386,400,492.64      (7,121,040.28) -                  1,033,151,422.11    

เงินปันผลจ่าย 28 -                  -                  -                     (40,185,526.15) -                    -                  (40,185,526.15)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                  -                  -                     123,694,917.27      104,253.50 -                  123,799,170.77       

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 287,039,972.50     338,128,000.00     28,703,997.25         469,909,883.76      (7,016,786.78) -                  1,116,765,066.73    

เงินปันผลจ่าย 28 -                  -                  -                     (117,686,388.73) -                    -                  (117,686,388.73)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                  -                  -                     205,203,465.18      199,890.97 (1,703,408.30) 203,699,947.85       

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                  -                  -                     2,335,586.40          -                    -                  2,335,586.40          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 287,039,972.50     338,128,000.00     28,703,997.25         559,762,546.61      (6,816,895.81) (1,703,408.30) 1,205,114,212.25    
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ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุ
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                           

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 169,467,236.42 115,047,138.33 205,203,465.18 123,694,917.27 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรส าหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โอนกลบั) (1,575,609.71) 904,339.32 (1,565,382.38) 947,089.37 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 6,263,660.38 4,162,363.32 5,888,880.64 3,660,952.36 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 219,947,860.09 227,270,301.14 166,647,525.90 164,415,307.63 
ค่าแม่พิมพต์ดัจ่าย 28,861,102.87 7,864,177.46 23,036,712.67 7,864,177.46 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 310,501.14 151,599.75 (2,003,593.86) 151,599.75 
(ก าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าหน้ีสินทางการเงิน (3,355,692.70) 2,336,569.11 (3,355,692.70) 2,336,569.11 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 1,555,161.67 (376,029.19) 598,416.41 (34,803.74)
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ 1,070,443.54 5,125,427.03 1,036,858.01 4,295,119.04 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าแม่พิมพร์อตดับญัชี (โอนกลบั) (265,234.82) 3,566,988.28 (265,234.82) 3,566,988.28 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย(์โอนกลบั) (503,177.54) 13,928,268.68 (503,177.54) 14,646,087.51      
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 15,208,583.46 8,449,778.00 12,416,677.46 7,848,942.00 
รายไดเ้งินปันผล -                  -                  -                  (32,391,900.00)
ดอกเบ้ียจ่าย 48,805,387.32 53,972,327.93 34,414,236.09 39,049,757.54 
ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได้ 33,161,662.12 (3,440,729.89) 34,198,722.47 (6,699,829.16)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 518,951,884.24 438,962,519.27 475,748,413.53 333,350,974.42 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (39,217,423.38) 6,013,355.32 (76,142,245.67) 120,751,369.30 
ลูกหน้ีตามสญัญา (12,338,467.38) -                  (12,338,467.38) -                  
สินคา้คงเหลือ (96,405,681.95) 79,496,720.43 (89,474,768.62) 74,979,249.21 
รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระงานโครงการ 15,059,681.05 36,110,806.74 15,059,681.05 36,110,806.74 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,152,824.93 12,835,387.28 (1,807,076.95) 9,176,035.05 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (18,336,677.34) (16,528,633.85) (11,374,521.44) (33,197,205.34)

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (6,147,379.20) 25,528,245.87 6,017,501.53 (32,718,034.45)
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 518,572.68 49,471.61 1,782,747.50 (1,587,854.38)
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (15,000.00) -                  (15,000.00) -                  
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งบกระแสเงินสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม
บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                           

2564 2563 2564 2563
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 374,222,333.65 582,467,872.67 307,456,263.55 506,865,340.55 
จ่ายหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน (3,360,630.66) (2,132,244.80) (3,250,830.66) (941,123.80)
จ่ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (20,531,102.37) (10,234,567.70) (17,039,014.27) (6,435,877.74)
เงินไดสุ้ทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 350,330,600.62 570,101,060.17 287,166,418.62 499,488,339.01 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                  (6,146,005.06) (9,106,057.31)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                    -                  -                  8,993,010.00        
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                    -                  (21,714,560.00) -                  
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย -                    -                  (10,880,590.00) -                  
เงินสดรับปันผล -                    -                  -                  32,391,900.00 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 17,812,458.98 7,657,225.46 3,358,029.21 1,559,882.88 
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                    -                  -                  (60,408,900.00)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (182,857,264.52) (150,395,403.45) (204,467,192.84) (56,640,873.34)
เงินสดจ่ายมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย์ (11,939,535.80) (3,199,834.51) (11,343,625.00) (2,564,435.90)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2,426,549.20) -                  (2,426,549.20) -                  
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,961,592.80) (353,592.93) (3,961,592.80) (314,898.51)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (183,372,483.34) (146,291,605.43) (257,582,085.69) (86,090,372.18)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 109,043,987.88 (414,461,913.77) 173,712,718.56 (451,800,374.41)

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 189,725,000.00 218,004,974.49 189,725,000.00 209,587,500.00 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวให้กบัสถาบนัการเงิน (233,931,247.43) (118,631,635.72) (216,122,845.23) (106,968,401.62)
เงินสดจ่ายปันผล (117,686,388.73) (40,193,626.13) (117,686,388.73) (40,185,526.15)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยแ์ละเช่ากลบัคืน -                    50,799,207.81 -                  50,799,207.81 
เงินสดจ่ายค่างวดหน้ีสินตามสญัญาเช่า (40,573,536.85) (33,115,003.04) (17,997,344.57) (10,016,952.99)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (49,127,041.93) (49,180,991.33) (34,735,890.70) (38,718,786.20)
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (142,549,227.06) (386,778,987.69) (23,104,750.67) (387,303,333.56)

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ 18,089,030.41 3,045,439.13 -                  -                  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 42,497,920.63 40,075,906.18 6,479,582.26 26,094,633.27 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 67,987,998.99 27,912,092.81 33,369,718.64 7,275,085.37 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 110,485,919.62 67,987,998.99 39,849,300.90 33,369,718.64 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) |109

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

บริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                           

2564 2563 2564 2563

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย

เงินมดัจ าการซ้ือสินทรัพย ์ซ่ึงจ่ายเงินในงวดก่อน 3,199,834.51 2,691,318.39 2,564,435.90 1,294,650.00 

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน(ลดลง) - กิจการอ่ืน (23,548.18) (959,326.83) 500,731.32 (717,385.63)

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

เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าการเงิน 10,038,460.58 786,399.47 10,038,460.58 786,399.47 

หน้ีสงสยัจะสูญเพ่ิมข้ึนตน้งวด -                  2,957,391.88 -                  2,957,391.88 

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

หน้ีสินทางการเงินอ่ืนเพ่ิมข้ึนตน้งวด -                  1,893,405.16 -                  1,893,405.16 
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บริษัท ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล ำเนำและสถำนะทำงกฎหมำย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกำยน 2530 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 8 กนัยำยน 2554  
   บริษทัมีท่ีอยูต่ำมท่ีไดจ้ดทะเบียนเลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั   แขวงคลองบำงบอน   

เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร 10150  ประเทศไทย 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีส ำนักงำนสำขำซ่ึงเปิดด ำเนินกำรและตั้งเป็น

โรงงำนผลิตสินคำ้ ดงัต่อไปน้ี 
ล ำดบั  สำขำ  ท่ีตั้งโรงงำนและสถำนประกอบกำร 

1  สมุทรสำคร  เลขท่ี 28 หมู่ท่ี  2 ต ำบลชัยมงคล อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสำคร 
74000 

2  กรุงเทพ  เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงคลองบำงบอน  
เขตบำงบอน กรุงเทพมหำนคร  10150 

3  ชลบุรี  เลขท่ี 150/62 หมู่ท่ี 9 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบุรี 
20110 

  
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์ส ำหรับ สินค้ำอุปโภคและ

บริโภค สำรเคมีกำรเกษตร ช้ินส่วนยำนยนต ์วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงเทียมจำกพลำสติก 
  
2. หลกัเกณฑก์ำรท ำงบกำรเงินรวม 
 (ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) บริษทัยอ่ย และ

กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญั ดงัน้ี 
      อตัรำส่วนของกำรถือหุน้ 
      (ร้อยละของจ ำนวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจกำร  ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่  2564  2563 
บริษทัยอ่ย         
 บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั  

(เดิมช่ือบริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั) 
 ผลิตและจ ำหน่ำย 

บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 
 กรุงเทพมหำนคร  99.98%  99.98% 

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

มำตรฐำนสินคำ้ทุกชนิดและ
ตรวจสอบเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั

ทุกประเภท 

 สมุทรสำคร  99.99%  99.99% 

 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 
บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 

 เทียนจิน  
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 

 100.00%  100.00% 

 บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั  ผลิตและจ ำหน่ำย 
บรรจุภณัฑพ์ลำสติก 

 เจียงซู 
(สำธำรณรัฐประชำชนจีน) 

 100.00%  100.00% 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
   
 (ข) บริษทัน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัมำ

รวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้ำ (วนัท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อยและ
กิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญั) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดกำรควบคุม
บริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญันั้น 

 
 (ค) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยำ่งมีนยัส ำคญัไดจ้ดัท ำข้ึน

โดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
 (ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้

อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็นรำยกำร 
“ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำนในต่ำงประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทั และบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีมีกำรควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่ำงมี

นยัส ำคญั รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
 
3.   หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 

3.1 หลกัเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
  งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีกฎหมำยก ำหนดตำมพระรำชบญัญติัวิชำชีพ

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

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำย
กำรบญัชี 

  งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิน
ฉบบัภำษำองักฤษแปลมำจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยดงักล่ำว 

  
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

ในระหว่ำงปี บริษทัและบริษทัย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนข้ึนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
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กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส ำคญัต่องบกำรเงินในปีปัจจุบนั 

 
3.3 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 

 สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั 
และไดล้งประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดป้รับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชัดเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินบำงฉบบัมีกำรใหข้อ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทและบริษัทย่อยประเมินแล้วเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มี
ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
4. นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 
 4.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
  รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 

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

 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอ่ืนๆ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรตำมสัญญำหรือออกใบแจง้หน้ี 

 
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียรับถือเป็นเงินไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
  รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำย 
   รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดในมือและเงินฝำกธนำคำรทุกประเภท ซ่ึง
มีอำยคุรบก ำหนดระยะสั้นในเวลำ 3 เดือน หรือนอ้ยกวำ่ และไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

 
 4.3 ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ลูกหน้ีกำรค้ำรับรู้เม่ือเร่ิมแรกด้วยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำร 
ไดรั้บช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบด้ำนกำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของ 
ส่ิงตอบแทน 
 ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ โดยใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำย (Simplified Approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 ในกำรวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำ
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรลูกหน้ีกำรคำ้ ใน
กำรพิจำรณำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ลูกหน้ีกำรคำ้จะถูกจดักลุ่มตำมวนัท่ีครบก ำหนด
ช ำระ อตัรำควำมเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูก่บัประวติักำรช ำระเงินและขอ้มูลผลขำดทุนดำ้น
เครดิตในอดีตซ่ึงมีกำรปรับเพื่อสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์ล่วงหนำ้เก่ียวกบัปัจจยัทำง
เศรษฐกิจมหภำคท่ีมีผลต่อควำมสำมำรถของลูกคำ้ในกำรช ำระหน้ี บริษทัและบริษทัย่อยได้ระบุ
ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อตัรำกำรว่ำงงำน และดชันีรำคำผูบ้ริโภค (Consumer Price 
Index) ของประเทศท่ีขำยสินค้ำและบริกำรให้เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องมำกท่ีสุด และปรับอตัรำกำร
สูญเสียในอดีตตำมกำรเปล่ียนแปลงท่ีคำดกำรณ์ไว้ในปัจจยัเหล่ำน้ีผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำบนัทึก
ในก ำไรหรือขำดทุนภำยใตค้่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 

 
4.4 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

ณ วนัท่ีรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก บริษทัและบริษัทย่อยต้องรับรู้สินทรัพย์ทำงกำรเงินและ
หน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม บวกหรือหกัดว้ยตน้ทุนกำร
ท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน
นั้น ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทุน ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรใหรั้บรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรหรือขำดทุน 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
 กำรจดัประเภทรำยกำรข้ึนอยู่กบัโมเดลธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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บริษทัและบริษทัยอ่ยจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำเป็นสินทรัพย์
ทำงกำรเงินวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงั
ดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
 ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำได้
สองประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนหรือกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  
 กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีข้ึนอยูก่บัโมเดลทำงธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย
ในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำง
กำรเงิน กำรวดัมูลค่ำตรำสำรหน้ีสำมำรถท ำได ้3 วิธี โดยข้ึนอยู่กบักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของ
บริษทัและบริษทัยอ่ย 

• รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือบริษทัและ
บริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์กำรถือครอง
สินทรัพยท์ำงกำรเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินซ่ึงท ำใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณ
โดยใชว้ธีิอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรจะรับรู้โดยตรง
ในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไรขำดทุนอ่ืน พร้อมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำ
แลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน  
มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยถือครองสินทรัพยท์ำง
กำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำย
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำใหเ้กิดกระแส
เงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ 
รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ รำยได้ดอกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนท่ี
เก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือ
ขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจะตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้
ก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไรขำดทุนอ่ืน รำยได้ดอกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำง
กำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 
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• มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน (FVPL) สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขกำรวดั
มูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน 
และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไรขำดทุนอ่ืนในรอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

  เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้น
เม่ือบริษทัและบริษทัยอ่ยมีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ย FVPL จะรับรู้เป็น
ก ำไรขำดทุนอ่ืนในงบก ำไรขำดทุน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ (และกำรกลบัรำยกำรขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำ) ของตรำสำรทุนท่ีวดัมูลค่ำด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรำยกำรต่ำงหำกจำกรำยกำร
เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ในมูลค่ำยติุธรรม 

 
กำรจดัประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงิน 

หน้ีสินทำงกำรเงินทั้ งหมดวดัมูลค่ำภำยหลังด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดั
จ ำหน่ำยค ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินมูลค่ำ รวมถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย ทั้งน้ี ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

 
กำรรับรู้รำยกำรและกำรตดัรำยกำร 

บริษทัและบริษทัยอ่ยตอ้งรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินในงบแสดงฐำนะ
กำรเงินเฉพำะเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคู่สัญญำตำมขอ้ก ำหนดของสัญญำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินนั้น กำรซ้ือหรือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมวิธีปกติตอ้งรับรู้รำยกำรในวนัซ้ือขำย ซ่ึงเป็น
วนัท่ีบริษทัและบริษทัย่อยตกลงท่ีจะซ้ือหรือขำยสินทรัพย ์สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำร
เฉพำะเม่ือสิทธิตำมสัญญำท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมดอำยุ หรือเม่ือบริษทั
และบริษทัยอ่ยโอนสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และเป็นกำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจำ้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
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 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ี

วดัมูลค่ำด้วยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต
เกิดข้ึนก่อนบริษทัและบริษทัย่อยพิจำรณำกำรเปล่ียนแปลงในควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็นระดบั และก ำหนดวิธีกำรวดัค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตและกำรค ำนวณดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีแตกต่ำงกนั ในแต่ละระดบั โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบั
กำรจดัหำเงินท่ีมีนัยส ำคญั ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อผล
ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำย ุ

 
4.5  สัญญำอนุพนัธ์และกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รำยกำรสัญญำอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีเขำ้ท ำ
สัญญำและวดัมูลค่ำต่อมำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กำรบญัชี
ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมในภำยหลังข้ึนอยู่กับว่ำบริษัทและบริษัทย่อยได้
ก ำหนดให้สัญญำอนุพนัธ์ดงักล่ำวเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงหรือไม่ รวมทั้ง ลกัษณะของ
รำยกำรท่ีมีกำรป้องกันควำมเส่ียง บริษทัและบริษทัย่อยก ำหนดให้สัญญำอนุพนัธ์ส่วนหน่ึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 

• กำรป้องกันควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีรับรู้รำยกำรแล้ว หรือ
สัญญำผกูมดัท่ียงัไม่ไดรั้บรู้รำยกำร (กำรป้องกนัควำมเส่ียงในมูลค่ำยติุธรรม) หรือ 

• กำรป้องกนัควำมเส่ียงส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดของรำยกำรสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ี
รับรู้รำยกำรแลว้ หรือรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำก (กำร
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสด) 
ณ วนัท่ีรับรู้ควำมสัมพนัธ์ในกำรป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรจดัท ำเอกสำรท่ี

ระบุควำมสัมพนัธ์ทำงเศรษฐกิจระหวำ่งเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงและรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนั
ควำมเส่ียง ซ่ึงรวมถึงกำรเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงท่ีคำดวำ่
จะชดเชยกำรเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง กำรจดัท ำเอกสำร
เก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของกำรบริหำรควำมเส่ียงและกลยุทธ์ท่ีน ำมำใช้ในกำรจดักำรกบัรำยกำรท่ีมี
ควำมเส่ียง มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำอนุพนัธ์ท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงทั้งจ  ำนวนไดมี้กำรจดัประเภท
เป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวยีนเม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ี
มีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีจ ำนวนมำกกวำ่ 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสิน
หมุนเวียนเม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีจ ำนวนไม่เกิน 
12 เดือน กำรจดัประเภทสัญญำอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดป้ฏิบติัตำมกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียงเป็นสินทรัพย์
ไม่หมุนเวยีนหรือหน้ีสินไม่หมุนเวียนเม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงมีจ ำนวนมำกกวำ่ 12 เดือน และจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนหรือหน้ีสินหมุนเวียน
เม่ือระยะเวลำจนถึงวนัครบก ำหนดของรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงมีจ ำนวนไม่เกิน 12 เดือน 
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    บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำ
อนุพนัธ์ซ่ึงมีกำรก ำหนดและเข้ำเง่ือนไขของกำรป้องกันควำมเส่ียงในกระแสเงินสดในส ำรองกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น และรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงแสดงรวมอยู่ในรำยกำรก ำไรหรือ
ขำดทุนอ่ืน 
    เม่ือมีกำรใช้สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำในกำรป้องกนัควำมเส่ียงของรำยกำรใน
อนำคต โดยทัว่ไปบริษทัและบริษทัยอ่ยก ำหนดให้กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ขององคป์ระกอบรำคำปัจจุบนัเท่ำนั้นท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง 
และรับรู้ก ำไรหรือขำดทุนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำรเปล่ียนแปลงใน
องคป์ระกอบรำคำปัจจุบนัของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ในส ำรองรำยกำรป้องกนัควำม
เส่ียงในกระแสเงินสด ซ่ึงรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงใน
องคป์ระกอบรำคำล่วงหนำ้ของสัญญำ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียง (องคป์ระกอบ
รำคำล่วงหน้ำท่ีสอดคล้องกนั) เป็นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในส่วนของส ำรองตน้ทุนในกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงซ่ึงแสดงรวมอยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ในบำงกรณีบริษทัและบริษทัย่อยอำจก ำหนดให้กำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทั้ งจ  ำนวน (รวมทั้ ง
องคป์ระกอบรำคำล่วงหนำ้) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียง และรับรู้ส่วนท่ีมีประสิทธิผลของกำร
เปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทั้งจ  ำนวนในส ำรองกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดซ่ึงรวมอยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ 
     จ  ำนวนท่ีสะสมในส่วนของผูถื้อหุ้นจะมีกำรจดัประเภทรำยกำรเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ี
บริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้รำยกำรท่ีมีกำรป้องกนัควำมเส่ียงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 
    เม่ือเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัควำมเส่ียงนั้นส้ินสุดอำยุ มีกำรจ ำหน่ำยหรือยกเลิก หรือเม่ือกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงดงักล่ำวไม่เขำ้เง่ือนไขของกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง บริษทัและบริษทัย่อยจะจดัประเภท
รำยกำรก ำไรหรือขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีสะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของผู ้
ถือหุ้นตำมเดิมจนกระทัง่เกิดรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ หรือเม่ือรำยกำรท่ีคำดกำรณ์ไม่คำดวำ่จะเกิดอีกต่อไป 
บริษทัและบริษทัย่อยจะจดัประเภทรำยกำรก ำไรหรือขำดทุนและตน้ทุนในกำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ี
สะสมและเคยแสดงรวมไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้เป็นก ำไรหรือขำดทุนทนัที 
    ตรำสำรอนุพนัธ์บำงตวัไม่มีคุณสมบติัในกำรป้องกนัควำมเส่ียง กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรม
ของตรำสำรอนุพนัธ์ทำงกำรเงินท่ีไม่เข้ำเง่ือนไขกำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียงรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือ
ขำดทุนและรวมอยูใ่นก ำไร (ขำดทุน) อ่ืน 
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4.6 สินคำ้คงเหลือ 
 สินคำ้คงเหลือแสดงในรำคำทุนตำมวิธีเขำ้ก่อน - ออกก่อนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ 
 มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่ำใชจ่้ำยท่ีจ  ำเป็นในกำรขำย 
 ตน้ทุนสินคำ้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อใหสิ้นคำ้อยู่
ในสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั ในกรณีของสินคำ้ส ำเร็จรูป ตน้ทุนสินคำ้รวมกำรปันส่วนของค่ำโสหุย้
กำรผลิตอยำ่งเหมำะสม โดยค ำนึงถึงระดบัก ำลงักำรผลิตปกติ 
 ตน้ทุนในกำรซ้ือ ประกอบด้วย รำคำซ้ือและค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวข้องกับกำรซ้ือสินคำ้นั้น เช่น 
อำกรขำเขำ้ ค่ำขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำซ่ึงสินคำ้ และหกัดว้ยส่วนลด
กำรคำ้และเงินท่ีไดรั้บคืนจำกกำรซ้ือสินคำ้ 
 บริษทัตั้งค่ำเผือ่มูลค่ำสินคำ้ลดลงส ำหรับสินคำ้ท่ีเส่ือมคุณภำพ เสียหำย ลำ้สมยั และคำ้งนำน 
 ตน้ทุนแม่พิมพ ์เป็นค่ำจำ้งผลิตแม่พิมพท่ี์บริษทัวำ่จำ้งบุคคลภำยนอก โดยบริษทัและลูกคำ้เป็น
ผูร่้วมกนัออกแบบแม่พิมพ์บริษทัจะโอนตน้ทุนแม่พิมพ์เป็นตน้ทุนขำยเม่ือมีกำรส่งมอบแม่พิมพ์
ใหแ้ก่ลูกคำ้แลว้ 
 

 4.7 ค่ำแม่พิมพร์อตดัจ่ำย 
  เป็นค่ำแม่พิมพเ์พื่อผลิตสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้ ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ่้ำยค่ำแม่พิมพแ์ละภำยหลงัเรียกเก็บ

เงินจำกลูกคำ้โดยค ำนวณตำมจ ำนวนช้ินท่ีผลิตและขำยให้แก่ลูกคำ้รำยนั้นๆ บริษทัจะท ำกำรตดัจ่ำยค่ำ
แม่พิมพเ์ป็นตน้ทุนขำยสินคำ้ตำมจ ำนวนช้ินท่ีผลิตและขำยให้แก่ลูกคำ้ได ้บนพื้นฐำนกำรประมำณกำร
จ ำนวนคร้ังท่ีแม่พิมพจ์ะสำมำรถผลิตช้ินงำนตลอดอำยกุำรใชง้ำนตำมท่ีตกลงไวร้ะหวำ่งกนั 

 
4.8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
  บริษทัยอ่ย หมำยถึงกิจกำรท่ีบริษทัมีอ ำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงินและกำรด ำเนินงำน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบกำรเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ ำนำจควบคุมหมดไป 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงดว้ยวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  

 
4.9   อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื่อหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำ หรือ
จำกกำรเพิ่มข้ึนของมูลค่ำของสินทรัพยห์รือทั้งสองอยำ่ง และไม่ไดมี้ไวใ้ชง้ำนโดยบริษทัและบริษทั
ย่อย จะถูกจดัประเภทเป็น อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่ำง
ก่อสร้ำงหรือพฒันำเพื่อเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในอนำคต 
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บริษทัและบริษทัย่อยจดัประเภทอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรท่ีถือไวภ้ำยใตส้ัญญำเช่ำ

ด ำเนินงำนเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเม่ืออสังหำริมทรัพย์นั้ นเป็นไปตำมค ำนิยำมของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  

กำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยวิธีรำคำทุน รวมถึงตน้ทุน
ในกำรท ำรำยกำรและตน้ทุนกำรกูย้ืม ตน้ทุนกำรกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ของกำรไดม้ำ กำร
ก่อสร้ำงหรือผลิตอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนนั้นจะรวมเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของอสังหำริมทรัพย ์
เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีมีกำรซ้ือหรือกำรก่อสร้ำงและจะหยุดพกัทนัทีเม่ือ
สินทรัพยน์ั้นก่อสร้ำงเสร็จอยำ่งมีนยัส ำคญั หรือระหวำ่งท่ีกำรด ำเนินกำรพฒันำสินทรัพยท่ี์เขำ้เง่ือนไข
หยดุชะงกัลง 

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลงัเขำ้เป็นมูลค่ำบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท ำก็ต่อเม่ือมีควำมเป็นไป
ได้ค่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มกิจกำรจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนั้น และตน้ทุน
สำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 
เม่ือมีกำรเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน จะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนท่ีถูก
เปล่ียนแทน ออกหลงัจำกกำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีรำคำ
ทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผือ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน จะค ำนวณตำมวธีิเส้นตรง เพื่อท่ีปันส่วนรำคำ
ทุนตลอดประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร                                                            5 - 20 ปี 
 

4.10 ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
  ท่ีดินแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

อำคำร และอุปกรณ์แสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 
กำรรับรู้มูลค่ำเร่ิมแรก 

  รำคำทุนของท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ประกอบด้วยรำคำซ้ือรวมภำษีน ำเขำ้ ภำษีซ้ือท่ีเรียกคืน
ไม่ได ้และตน้ทุนทำงตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบักำรจดัหำทรัพยสิ์นเพื่อให้ทรัพยสิ์นอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะ
ใชไ้ดต้ำมประสงค ์(ไดแ้ก่ ตน้ทุนกำรเตรียมสถำนท่ี ตน้ทุนกำรขนส่งเร่ิมแรกและกำรเก็บรักษำ ตน้ทุน
กำรติดตั้ง ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ ประมำณกำรรำยจ่ำยในกำรร้ือหรือขนไปทิ้ง และกำรบูรณะสถำนท่ี
ภำยหลงักำรเลิกใชสิ้นทรัพย ์) ส่วนลดกำรคำ้ต่ำงๆ และภำษีท่ีจะไดรั้บคืนตอ้งน ำมำหกัจำกรำคำซ้ือ 

 
  มูลค่ำคงเหลือ ณ วนัเลิกใชง้ำน 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือ ณ วนัเลิกใช้งำนของเคร่ืองจกัร และ

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

    มูลค่ำคงเหลือ ณ 
  จ ำนวนปี  วนัท่ีเลิกใชง้ำน 
อำคำร  20, 30  - 
ส่วนปรับปรุงอำคำร  5, 10  - 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร  5, 10  10% ของรำคำทุน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน  3, 5, 10, 15  10% ของรำคำทุน 
อุปกรณ์ส ำนกังำน  5  10% ของรำคำทุน 
ยำนพำหนะ  5, 7, 10  รำคำตลำด 

 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวำ่งกำรก่อสร้ำง
หรือติดตั้ง 
 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหวำ่งงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน 
ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส ำคญั จะบนัทึกรวมไวใ้นรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำม
เป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท ำให้บริษทัได้ประโยชน์กลบัคืนมำมำกกว่ำกำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ กำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำร
ใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 รำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยก ำหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัรำคำ
ตำมบญัชีและรวมไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบำยบนัทึกดอกเบ้ียจำกกำรกูย้มื เพื่อกำรก่อสร้ำงทรัพยสิ์นเป็นส่วน
หน่ึงของรำคำทุนของทรัพยสิ์นถำวร 
 ตน้ทุนประมำณกำรร้ือถอน กำรขนยำ้ยและกำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภำระ
ผกูพนัของกิจกำร ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพย ์
 กำรก ำหนดค่ำเส่ือมรำคำ บริษัทจะพิจำรณำแต่ละส่วนแยกต่ำงหำกจำกกันเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสำระส ำคญั 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีกำรทบทวนมูลค่ำคงเหลือของสินทรัพย ์อำยุกำรให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์ละวธีิกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำอยำ่งสม ่ำเสมอ 
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 4.11 ตน้ทุนกำรกูย้มื 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกู้ท่ีใช้ในกำรจดัหำหรือก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรท ำให้อยูใ่นสภำพพร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

 
 4.12 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและหกัขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
(ถำ้มี)  

  ค่ำตดัจ ำหน่ำย 
 ค่ำตดัจ ำหน่ำยบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำม
เกณฑ์ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท 
ระยะเวลำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไวด้งัน้ี 

 จ ำนวนปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10 

 
 4.13 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยตรวจสอบกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ

สินทรัพยอ่ื์นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยด์งักล่ำวสูงกว่ำมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
(รำคำขำยสุทธิ หรือมูลค่ำจำกกำรใชข้องสินทรัพยน์ั้นๆ แลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่) 

   ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำร
ดอ้ยค่ำ เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำกำรด้อยค่ำดงักล่ำวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยงัคงมีแต่เป็นไปในทำงท่ีลดลงโดย
บนัทึกในบญัชีรำยไดอ่ื้น 

 
 4.14 ผลประโยชน์พนกังำน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ

เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จำกสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 
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  ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน (โครงกำรผลประโยชน์) 
   บริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน

และตำมระเบียบพนกังำนของบริษทั และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือว่ำ
เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

   บริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำร
ประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกักำรประมำณกำรดงักล่ำวตอ้ง
ใช้ข้อสมมติท่ีหลำกหลำย รวมถึงข้อสมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน อตัรำกำรมรณะและอตัรำเงินเฟ้อ 

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

 4.15 รำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ 
   รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่ำโดยใชส้กุลเงินบำท งบกำรเงิน

รวมน ำเสนอในสกุลเงินบำท 
   รำยกำรบญัชีในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทตำมอตัรำแลกเปล่ียนณวนัท่ีเกิด

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

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

 
4.16 สัญญำเช่ำ 

   ณ วันเร่ิมต้นสัญญำ บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือ
ประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ถำ้สัญญำ
นั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อกำรแลกเปล่ียน
กบัส่ิงตอบแทน 
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  บริษทัและบริษทัย่อยประเมินอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ไดท่ี้ระบุในสัญญำ

เช่ำหรือตำมระยะเวลำท่ีเหลืออยูข่องสัญญำเช่ำท่ีมีผลอยู ่ณ วนัท่ีน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มำใช้เป็นคร้ังแรก (ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563) โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุ
สัญญำเช่ำหำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้นและระยะเวลำตำมสิทธิเลือก
ในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น ทั้งน้ีพิจำรณำ
ถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ กำรเปล่ียนแปลงของสภำพแวดล้อม  
ต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรต่ออำยขุองสัญญำเช่ำดงักล่ำว เป็นตน้ 

 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- ผูเ้ช่ำ 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชรั้บรู้ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล โดยแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำ
เส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำ
เช่ำใหม่ (ถำ้มี) รำคำทุนดงักล่ำวประกอบดว้ย จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำ
เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงท่ีเกิดข้ึน และกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำใดๆท่ีจ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ
เร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผลหกัส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 

รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชร้วมถึงประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำร
ร้ือและขนยำ้ยสินทรัพยอ์ำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิงหรือกำรบูรณะสินทรัพย์
อำ้งอิงใหอ้ยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญำเช่ำ 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวธีิเส้นตรงตำม
อำยขุองสัญญำเช่ำ หรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ต่ละประเภท  

 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำแสดงมูลค่ำตำมมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงั
ไม่ไดจ่้ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรจ่ำย
ช ำระคงท่ี (รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ (ถำ้มี) และจ ำนวน
เงินท่ีคำดวำ่ผูเ้ช่ำจะจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ นอกจำกน้ี กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำ
เช่ำยงัรวมถึงรำคำใชสิ้ทธิของสิทธิกำรเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีบริษทัและ
บริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และกำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพื่อกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนด
สัญญำเช่ำแสดงใหเ้ห็นวำ่บริษทัและบริษทัยอ่ยจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ  

บริษัทและบริษัทย่อยค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำโดยใช้อตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่ม ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล หำกอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของหน้ีสินสัญญำเช่ำนั้น
ไม่สำมำรถก ำหนดได ้ทั้งน้ีอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้มืส่วนเพิ่มอำ้งอิงจำกอตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัร
รัฐบำลปรับดว้ยค่ำควำมเส่ียงท่ีเหมำะสมตำมระยะเวลำของสัญญำเช่ำนั้น หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิม
มีผลบริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำเพิ่มข้ึนเพื่อสะท้อนดอกเบ้ียจำก
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ และลดลงเพื่อสะทอ้นกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้ นอกจำกน้ี 
บริษทัและบริษทัย่อยจะวดัมูลค่ำหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ 
จ  ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยช ำระ หรือกำรประเมินสิทธิกำรเลือกในกำรซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 
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 สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเลือกใชข้อ้ยกเวน้ในกำรรับรู้รำยกำรส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น (สัญญำ

เช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกวำ่นบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล และไม่มีสิทธิกำรเลือกซ้ือ) 
และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จ  ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำดงักล่ำวจะรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 
 4.17 ก ำไรต่อหุน้ 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีด้วยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนัก
ของหุน้สำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกท่ีออกจ ำหน่ำยและเรียกช ำระแลว้อยูใ่นระหวำ่งปี 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลดค ำนวณโดยปรับจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยบุคคลกลุ่ม
ภำยนอกในระหวำ่งปีปรับปรุงดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัเทียบเท่ำปรับลดโดยสมมุติวำ่หุน้สำมญัเทียบเท่ำ
ปรับลดไดแ้ปลงเป็นหุ้นสำมญัทั้งหมด กลุ่มบริษทัมีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดคือใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั บริษทัค ำนวณจ ำนวนหุ้นเทียบเท่ำปรับลดโดยพิจำรณำจำกมูลค่ำยุติธรรมซ่ึง
ข้ึนอยู่กบัมูลค่ำท่ีเป็นตวัเงินของรำคำตำมสิทธิซ้ือหุ้นท่ีมำพร้อมกบัสิทธิเลือกซ้ือหุ้น (ก ำหนดจำก
รำคำถวัเฉล่ียของหุน้สำมญัของบริษทัในระหวำ่งปี) กำรค ำนวณน้ีท ำข้ึนเพื่อก ำหนดจ ำนวนหุน้สำมญั
ท่ีตอ้งบวกเพิ่มกบัหุ้นสำมญัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอกในกำรค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด 
โดยไม่มีกำรปรับปรุงก ำไร (ขำดทุน) แต่อยำ่งใด 
 

 4.18 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมำยถึงบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทั หรือถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่ำจะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้มหรืออยู่ภำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทั
รวมถึงบริษทัท่ีท ำหน้ำท่ีถือหุ้นบริษทัย่อยและกิจกำรท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจำกน้ี
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมและมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคญักับบริษทั ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัตลอดทั้งสมำชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่ำวและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่ำนั้น 
 ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรำยกำร
บริษทัค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกวำ่รูปแบบทำงกฎหมำย 
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 4.19 ภำษีเงินได ้

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

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะค ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่ง
มูลค่ำตำมบญัชีกบัฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รำยกำร
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดภ้ำษีเงินไดร้อ
กำรตดับญัชีหรือค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก ำไรขำดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรำยกำรท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเม่ือมีควำม
เป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำ
สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีมำใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำรจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีถูกวดัมูลค่ำโดยใชอ้ตัรำภำษีเงินไดส้ ำหรับงวด
ท่ีบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีหรือจะจ่ำยช ำระหน้ีสิน
ภำษีเงินได ้โดยใชอ้ตัรำภำษีและกฎหมำยภำษีอำกรท่ีมีผลบงัคบัใช้อยูห่รือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่นอน
วำ่จะมีผลบงัคบัใชภ้ำยในส้ินรอบระยะเวลำท่ีรำยงำน  
 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่ำ เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัจะไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคต
เพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ได ้

สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะหักกลบกนัได ้
ก็ต่อเม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดียวกนั 

ดังนั้ นบริษัทจึงหักกลบสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำร 
ตดับญัชีในกำรแสดงรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแทนกำรแสดงแยกจำกกนั  
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4.20 กำรประมำณกำรหน้ีสิน 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ของกำร
เกิดภำระผูกพนัในปัจจุบนัตำมกฎหมำยหรือจำกกำรอนุมำนอนัเป็นผลสืบเน่ืองมำจำกเหตุกำรณ์ใน
อดีต ภำระผูกพนัดงักล่ำวคำดว่ำจะส่งผลให้ตอ้งเกิดกำรไหลออกของทรัพยำกรเพื่อจ่ำยช ำระภำระ
ผกูพนัและจ ำนวนท่ีตอ้งจ่ำยสำมำรถประมำณกำรไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ รำยจ่ำยท่ีจะไดรั้บคืนบนัทึกเป็น
สินทรัพยแ์ยกต่ำงหำกก็ต่อเม่ือกำรไดรั้บคืนคำดว่ำจะไดรั้บอยำ่งแน่นอนเม่ือไดจ่้ำยช ำระประมำณ
กำรหน้ีสินไปแลว้ 

 
 4.21 กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
และกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ี
ส ำคญัมีดงัน้ี 

 
ค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 

  ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลย
พินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ  

  ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยไดต้ำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น 
และค่ำเผื่อส ำหรับสินคำ้เก่ำลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพพิจำรณำจำกอำยุโดยประมำณของ
สินคำ้แต่ละชนิด จ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีประมำณได ้เม่ือน ำมำเปรียบเทียบ 
กบัจ ำนวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและเพิ่มข้ึนจะแสดง
เป็นค่ำใชจ่้ำยภำยใตห้วัขอ้ตน้ทุนขำยในส่วนของงบก ำไรหรือขำดทุน 
 

-32- 



 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  | 128 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
กำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำท่ีมีสิทธิกำรเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำหรือยกเลิกสัญญำเช่ำ  

  บริษทัและบริษทัย่อยก ำหนดอำยุสัญญำเช่ำตำมระยะเวลำท่ีบอกเลิกไม่ได้ของสัญญำเช่ำ 
โดยรวมระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ี 
จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลำตำมสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่ง
สมเหตุสมผลท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินวำ่บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกในกำรขยำยอำยสุัญญำเช่ำ
หรือท่ีจะไม่ใช้สิทธิเลือกในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยพิจำรณำข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับบริษทัและบริษทัย่อยในกำรใช้สิทธิ
เลือกนั้น ภำยหลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำมีผล บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินอำยสุัญญำเช่ำใหม่หำกมี
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีมีนัยส ำคญัซ่ึงอยู่ภำยใตก้ำรควบคุมและส่งผลต่อควำมแน่นอนอย่ำง
สมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือก 

 
 มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละตรำสำรอนุพนัธ์ 

  มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่องวดัมูลค่ำโดย
ใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ บริษัทและบริษัทย่อยใช้ดุลยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตั้ งข้อ
สมมติฐำนซ่ึงส่วนใหญ่อ้ำงอิงจำกสถำนะของตลำดท่ีมีอยู่ ณ วนั ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
รำยละเอียดของขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชร้วมอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 37 

 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้และค่ำเส่ือมรำคำ 

  ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและ
อุปกรณ์ และสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ และตอ้งทบทวนอำยุกำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำก
มีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

   นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   

   บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณ
กำรวำ่ควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 
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5. รำยกำรบญัชีระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีรำยกำรบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลหรือ
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใช้รำคำตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำด
ทัว่ไป หรือในรำคำท่ีตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรับรอง 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทั 
ช่ือบริษทั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 

บริษทัยอ่ย     
 บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั)  ไทย  ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำร 
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำร 
 บริษทั พลำสเทค แลบ็ จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำร 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั  (เทียนจิน) จีน  ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำร 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั  (เจียงซู) จีน  ผูถื้อหุน้และผูบ้ริหำร 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุน้และกรรมกำร 
 นำย พิรุฬห์ เหมมณฑำรพ  ไทย  ผูถื้อหุน้และกรรมกำร 

 
  รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัท่ีรวมไวใ้นงบกำรเงินใชร้ำคำ

ตำมปกติธุรกิจ โดยถือตำมรำคำตลำดทัว่ไปหรือเป็นไปตำมสัญญำท่ีตกลงกนัไวส้ ำหรับรำยกำรท่ีไม่มีรำคำ
ตลำดโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  นโยบำยรำคำ 
รำยไดจ้ำกกำรขำย  รำคำเทียบเคียงตลำดหกัส่วนลด 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  ตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ 
รำยไดอ่ื้น  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคำ้  รำคำเทียบเคียงตลำดหกัส่วนลด 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยบริหำร  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำท่ีปรึกษำ  รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย  ตำมท่ีตกลงกนัในสัญญำ 
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  รำยกำรท่ีมีสำระส ำคญักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
รำยไดจ้ำกกำรขำย        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั) -  -  5,708  30,449 
  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  55,178  50,991 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั 368  1,343  368  1,343 
 368  1,343  61,254  82,783 
ดอกเบ้ียรับ        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  952  135 
รำยไดเ้งินปันผล        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั) -  -  -  32,392 
รำยไดอ่ื้น        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั) -  -  9,515  8,700 
  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  540  540 
  บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  528  528 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั        
  บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ำกดั 2,040  1,890  2,040  1,890 
 2,040  1,890  12,623  11,658 
ซ้ือสินคำ้        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั) -  -  183,524  435,791 
  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  102,641  89,404 
  บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  232  280 
 -  -  286,397  525,475 
ค่ำเช่ำและบริกำร        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  1,252  5,244 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 73,773  75,154  73,773  75,154 
 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,277  2,511  2,277  2,511 
 ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน -  -  -  - 
รวม 76,050  77,665  76,050  77,665 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น        

  บริษทัยอ่ย        
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั        -             -  23,273       - 

เงินให้กูย้มืระยะยำว        
  บริษทัยอ่ย        

 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั        -             -  11,636       - 

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั) -  -  4,325  5,736 
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  13,640  13,134 
 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  10  12 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  -  105 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั -  -  1,502  1,655 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน        
 บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จ ำกดั 328  1,149  328  1,149 
 328  1,149  19,805  21,791 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั) -  -  84,735  156,083 
 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ำกดั -  -  44,006  25,079 
 บริษทั ปัญจวฒันำ (เทียนจิน) พลำสติก จ ำกดั -  -  2,090  1,844 
 บริษทั พลำสเทค แล็บ จ  ำกดั -  -  11,711  7,954 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน        
 บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จ ำกดั 37  37  37  37 
 37  37  142,579  190,997 

 
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นมีกำรท ำสัญญำกูย้ืมระหวำ่งกนัจ ำนวน 700,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ

(จ ำนวน 23.27 ลำ้นบำท) เป็นระยะเวลำ 1 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.00 ต่อปี 
    เงินให้กูย้ืมระยะยำวมีกำรท ำสัญญำกูย้ืมระหวำ่งกนัจ ำนวน 800,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ
เป็นระยะเวลำ 3 ปี คิดดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 4.50 ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ให้กูย้ ืมแลว้
จ ำนวน 350,000 เหรียญดอลล่ำร์สหรัฐ (จ ำนวน 11.64 ลำ้นบำท) 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

สัญญำท่ีท ำระหวำ่งบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
    บริษทัไดท้  ำสัญญำให้เช่ำและบริกำรพื้นท่ีอำคำรโรงงำนแห่งท่ีหน่ึงแก่ บริษทั พีเจ เมดิคอล 

จ ำกัด(เดิมช่ือ บริษัท มิลล์แพค จ ำกัด) ในอัตรำค่ำเช่ำและบริกำรเดือนละ 651,250 บำท ก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี 4 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยำยน 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และผูเ้ช่ำมีสิทธ์ิต่อ
อำยสุัญญำเช่ำทุก 3 ปี ต่อมำวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 ไดต่้อสัญญำออกไป 3 ปี ถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2567 

    บริษทัไดท้  ำสัญญำให้เช่ำและบริกำรพื้นท่ีอำคำรโรงงำนแก่บริษทั พลำสเทค แล็บ จ ำกดั ใน
อตัรำค่ำเช่ำและบริกำรเดือนละ 44,040 บำท ก ำหนดระยะเวลำ 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 ถึง
วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ต่อมำวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ได้ต่อสัญญำเช่ำออกไปอีก 3 ปี ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2565 

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

   บริษทัไดท้  ำสัญญำให้เช่ำช่วงและบริกำรพื้นท่ีอำคำรคลงัสินคำ้ท่ีบริษทัเช่ำไวแ้ก่บริษทั พีเจ 
เมดิคอลจ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั มิลล์แพค จ ำกดั) ในอตัรำค่ำเช่ำและบริกำรเดือนละ 105,000 บำท ก ำหนด
ระยะเวลำ 1 ปี 8 เดือน นับตั้ งแต่วนัท่ี 1 มิถุนำยน 2563 ถึงวนัท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2565 ต่อมำวนัท่ี 1 
กุมภำพนัธ์ 2565 ไดต่้อสัญญำออกไป 1 ปี ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2566 อตัรำค่ำเช่ำเดือนละ 63,000 บำท 

 
6. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

เงินสด 741  443  700  400 

เงินฝำกธนำคำรบญัชีกระแสรำยวนั 93,847  40,060  23,261  26,073 

เงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย ์ 15,898  27,485  15,888  6,897 

รวม 110,486  67,988  39,849  33,370 
   
  เงินฝำกธนำคำรบญัชีออมทรัพย ์มีอตัรำดอกเบ้ียลอยตวัตำมประกำศอตัรำดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
7. ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหน้ีกำรคำ้        
    - บริษทัอ่ืน 600,542  567,907  522,358  465,154 
    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  14,634  16,117 
 600,542  567,907  536,992  481,271 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2,768)  (4,343)  (2,778)  (4,343) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ (สุทธิ) 597,774  563,564  534,214  476,928 
ลูกหน้ีอ่ืน        
    - บริษทัอ่ืน 6,829  6,224  39  5 
    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 328  1,149  5,171  5,674 
 7,157  7,373  5,210  5,679 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  -  -  - 
ลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 7,157  7,373  5,210  5,679 
เงินมดัจ ำ - ค่ำจำ้งท ำแม่พิมพ ์ 48,307  28,301  48,307  28,301 
เงินมดัจ ำค่ำซ้ือสินคำ้ 15,929  29,487  5,643  3,375 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 7,170  5,382  4,972  4,949 
เงินทดรอง 1,062  1,212  1,052  1,158 
วสัดุรอตดัจ่ำย 27,995  29,050  27,995  28,695 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืพนกังำน 164  496  164  496 
อ่ืนๆ 1,706  1,592  1,126  1,381 
 102,333  95,520  89,259  68,355 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 707,264  666,457  628,683  550,962 

 
  ยอดคงเหลือลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 434,319  421,157  373,626  339,980 
ท่ีเกินก ำหนด        
  นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 159,536  143,154  157,305  139,431 
  3 - 6 เดือน 3,312  2,881  2,746  1,145 
 6 - 12 เดือน 1,100  -  1,040  - 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 2,275  715  2,275  715 
 600,542  567,907  536,992  481,271 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

รำยกำรเคล่ือนไหวบญัชีค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ในระหวำ่งปี มีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดยกมำตน้ปี 4,343  481  4,343  439 
ผลกระทบจำกกำรน ำ TERS 9 มำปฏิบติัใช ้ -  2,957  -  2,957 
บวก รับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนเพ่ิมข้ึนระหวำ่งปี -  947  -  947 
หกั ลดลงระหวำ่งปี (1,575)  (42)  (1,565)  - 
ยอดยกไปปลำยปี 2,768  4,343  2,778  4,343 

 
8. ลูกหน้ีตำมสัญญำ 

ลูกหน้ีตำมสัญญำ ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 
ลูกหน้ีตำมสัญญำ  13,144  - 
หกั ดอกเบ้ียทำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (805)  - 
      สุทธิ 12,339  - 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (5,736)  - 
ลูกหน้ีตำมสัญญำ - สุทธิ 6,603  - 
หกั ค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  - 
      สุทธิ 6,603  - 

 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระและมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ

ส ำหรับสัญญำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 

 

จ ำนวนเงิน 
ขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งช ำระ  

มูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ  

จ ำนวนเงิน 
ขั้นต ่ำท่ีลูกหน้ี
จะตอ้งช ำระ  

มูลค่ำปัจจุบนัของ
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ี
ลูกหน้ีจะตอ้งช ำระ 

ระยะเวลำกำรรับช ำระ        
 ภำยใน 1 ปี 5,736  5,204  -  - 
 เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 7,408  7,135  -  - 
 13,144  12,339  -  - 
หกั  รำยไดด้อกเบ้ียทำงกำรเงินรอกำรรับรู้ (805)  -  -  - 

สุทธิ 12,339  12,339  -  - 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
9. สินคำ้คงเหลือ 
  สินคำ้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
วตัถุดิบ 113,199  97,821  96,249  76,697 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 91,236  81,656  72,808  62,603 
งำนระหวำ่งท ำ 53,912  32,276  36,317  29,586 
อะไหล่อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร 21,438  17,866  21,438  17,866 
วสัดุส้ินเปลือง 20,006  19,958  15,329  12,227 
แม่พิมพ ์ 41,005  4,470  41,005  4,348 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 10,393  737  10,393  737 
 351,189  254,784  293,539  204,064 
(หกั) ค่ำเผ่ือกำรลดรำคำสินคำ้คงเหลือ (27,975)  (21,711)  (25,761)  (19,872) 
สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 323,214  233,073  267,778  184,192 

   
  รำยกำรเคล่ือนไหวบญัชีค่ำเผือ่กำรลดรำคำสินคำ้คงเหลือในระหวำ่งปีมีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ยอดยกมำตน้ปี 21,711  17,548  19,872  16,211 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 6,784  4,163  6,598  3,661 
(หกั) ลดลงระหวำ่งปี (520)  -  (709)  - 
ยอดยกไปปลำยปี 27,975  21,711  25,761  19,872 

 
10.  รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร 
  รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนงำนโครงกำรจนถึงปัจจุบนั 234,061  223,328  234,061  223,328 
ก ำไร (ขำดทุน) ท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั (9,764)  (9,362)  (9,764)  (9,362) 
ตน้ทุนงำนโครงกำรท่ีเกิดข้ึนปรับปรุง        
ดว้ยก ำไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 224,297  213,966  224,297  213,966 
(หกั)  เงินงวดท่ีเรียกเก็บจำกผูว้ำ่จำ้ง (203,418)  (178,027)  (203,418)  (178,027) 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร 20,879  35,939  20,879  35,939 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
  ยอดคงเหลือรำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แยกตำมอำยุ

หน้ีท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ท่ียงัไม่ครบก ำหนด 4,153  -  4,153  - 

ท่ีเกินก ำหนด        
  นอ้ยกวำ่ 3 เดือน 3,238  -  3,238  - 

  3 - 6 เดือน 1,885  -  1,885  - 

 6 - 12 เดือน 1,272  19,617  1,272  19,617 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 10,331  16,322  10,331  16,322 

 20,879  35,939  20,879  35,939 

 
11.  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 

  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ถูกหกั ณ ท่ีจ่ำย 100  52  -  - 

ภำษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 4,120  2,250  3,844  1,999 

ลูกหน้ีกรมสรรพำกร 16,174  30,197  12,583  12,621 

  รวม 20,394  32,499  16,427  14,620 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

12. เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ประกอบดว้ย หุน้สำมญัของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 

              งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   

ทุนช ำระแลว้ (พนับำท) 

  

สัดส่วนเงินลงทุน(%) 

  

วธีิส่วนไดเ้สีย (พนับำท) 

 วธีิรำคำทุนแสดงใน 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (พนับำท) 

 รำยไดเ้งินปันผลส ำหรับปี 

 (พนับำท) 

ช่ือ  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ในประเทศไทย                     

1. บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั (เดิมช่ือบริษทั  

มิลลแ์พค จ ำกดั) 

  

30,000 

  

30,000 

  

99.98 

  

99.98 

  

70,104 

  

89,404 

  

29,993 

  

29,993 

 

          - 

  

32,392 

 2. บริษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจ้ิง จ ำกดั  1,000  1,000  99.97  99.97  6,326  4,089  999  999            -            - 

3. บริษทั พลำสเทค แล็บ จ ำกดั   20,000  20,000  99.99  99.99  23,833  23,807  20,000  20,000            -            - 

ในต่ำงประเทศ                     

4.  บริษทั ปัญจวฒันำ  (เทียนจิน)  พลำสติก จ ำกดั  178,038  178,038  100.00  100.00  139,753  165,607  178,038  178,038            -            - 

5.  บริษทั ปัญจวฒันำ  (เจียงซู)  พลำสติก จ ำกดั  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 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

กำรลงทุนเพิ่มในระหวำ่งปี 
เงินลงทุนในบริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั 
ในปี 2564 
 เม่ือวนัท่ี 12 มีนำคม 2564 บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนเพิ่ม จ  ำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 3,104,180.00 บำท 
 เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2564 บริษทัไดจ่้ำยเงินลงทุนเพิ่ม จ  ำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 3,041,825.06 บำท 
 
ในปี 2563 
 เม่ือวนัท่ี 6 มีนำคม 2563 บริษทัได้จ่ำยเงินลงทุนเพิ่มจ ำนวน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 4,609,012.31 บำท 
 เม่ือวนัท่ี 1 เมษำยน 2563 บริษทัได้จ่ำยเงินลงทุนเพิ่มจ ำนวน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ คิดเป็น
จ ำนวนเงิน 4,497,045.00 บำท 

 
13. อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  

  อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 38,367  -  -  -  38,367 
อำคำร 22,042  -  -  -  22,042 
รวม 60,409  -  -  -  60,409 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 252  734  -  -  986 
รวม 252  734  -  -  986 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 60,157        59,423 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน          
ท่ีดิน -  38,367  -  -  38,367 
อำคำร -  22,042  -  -  22,042 
รวม -  60,409  -  -  60,409 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร -  252  -  -  252 
รวม -  252  -  -  252 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ -        60,157 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

ในระหวำ่งปี 2563 บริษทัไดซ้ื้อท่ีดินพร้อมอำคำรโรงงำนจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัในรำคำ 60 ลำ้นบำท 
มีค่ำใชจ่้ำยในกำรไดม้ำ 0.41 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 60.41 ลำ้นบำท เพื่อใหบ้ริษทัยอ่ยเช่ำใชด้ ำเนินงำน 
 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีได้มำข้ำงต้น ได้จ  ำนองเป็นหลักประกันสินเช่ือท่ีได้รับจำกธนำคำรใน
ประเทศ 

 
14. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 149,640  -  -  -  149,640 
อำคำร 417,106  3,242  -  6,239  426,587 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 154,071  3,651  (331)  1,043  158,434 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 386,238  13,439  (1,333)  2,862  401,206 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 1,766,585  113,646  (34,324)  15,331  1,861,238 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 73,024  14,922  (2,619)  194  85,521 
ยำนพำหนะ 81,616  946  (1,683)  (31)  80,848 
สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 3,653  36,187  (544)  (25,638)  13,658 
รวม 3,031,933  186,033  (40,834)  -  3,177,132 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 96,380  19,650  -  -  116,030 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 74,541  8,110  (115)  -  82,536 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 198,396  28,236  (1,058)  -  225,574 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 896,569  126,029  (16,098)  -  1,006,500 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 45,257  8,135  (2,287)  -  51,105 
ยำนพำหนะ 38,144  1,957  (842)  -  39,259 
รวม 1,349,287  192,117  (20,400)  -  1,521,004 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ (14,646)  -  503  -  (14,143) 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ          
 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ (4,791)  16,894  -  -  12,103 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,663,209        1,654,088 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน          

ท่ีดิน 110,492  39,148  -  -  149,640 

อำคำร 409,892  22,042  (14,828)  -  417,106 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 149,491  1,522  (1,890)  4,948  154,071 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 383,061  3,912  (2,715)  1,980  386,238 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 1,727,817  59,116  (31,910)  11,562  1,766,585 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 73,524  6,029  (6,987)  458  73,024 

ยำนพำหนะ 81,082  1,727  (1,193)  -  81,616 

สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 3,957  19,418  (774)  (18,948)  3,653 

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

หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อำคำร 96,683  13,807  (14,110)  -  96,380 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 63,663  12,729  (1,851)  -  74,541 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 171,136  29,452  (2,192)  -  198,396 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 787,462  132,348  (23,241)  -  896,569 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 43,811  7,519  (6,073)  -  45,257 

ยำนพำหนะ 36,416  2,236  (508)  -  38,144 

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

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ (718)  (14,646)  718  -  (14,646) 

ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ          

 หน่วยงำนในต่ำงประเทศ (18,344)  13,553  -  -  (4,791) 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          

ท่ีดิน 111,273  -  -  -  111,273 

อำคำร 391,263  -  -  6,239  397,502 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 133,605  3,651  (331)  1,043  137,968 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 373,590  13,439  (1,333)  2,862  388,558 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 1,360,926  98,448  (15,348)  6,727  1,450,753 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 65,737  13,853  (2,439)  177  77,328 

ยำนพำหนะ 81,386  915  (1,683)  -  80,618 

สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 3,959  34,177  (544)  (17,048)  20,544 

รวม 2,521,739  164,483  (21,678)  -  2,664,544 

หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          

อำคำร 96,127  13,709  -  -  109,836 

ส่วนปรับปรุงอำคำร 67,036  8,093  (115)  -  75,014 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 188,425  27,780  (1,058)  -  215,147 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 715,501  99,192  (12,731)  -  801,962 

อุปกรณ์ส ำนกังำน 41,647  7,187  (2,144)  -  46,690 

ยำนพำหนะ 37,937  1,957  (842)  -  39,052 

รวม 1,146,673  157,918  (16,890)  -  1,287,701 

ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ (14,646)  -  503  -  (14,143) 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,360,420        1,362,700 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน          
ท่ีดิน 110,492  781  -  -  111,273 
อำคำร 391,263  -  -  -  391,263 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 127,392  1,522  (257)  4,948  133,605 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 368,946  5,379  (2,715)  1,980  373,590 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 1,308,021  72,135  (24,328)  5,098  1,360,926 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 66,703  5,255  (6,679)  458  65,737 
ยำนพำหนะ 80,852  1,727  (1,193)  -  81,386 
สินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 3,683  13,534  (774)  (12,484)  3,959 
รวม 2,457,352  100,333  (35,946)  -  2,521,739 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร 82,572  13,555  -  -  96,127 
ส่วนปรับปรุงอำคำร 58,759  8,495  (218)  -  67,036 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 162,182  28,435  (2,192)  -  188,425 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงำน 640,138  96,770  (21,407)  -  715,501 
อุปกรณ์ส ำนกังำน 40,992  6,594  (5,939)  -  41,647 
ยำนพำหนะ 36,209  2,236  (508)  -  37,937 
รวม 1,020,852  156,085  (30,264)  -  1,146,673 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ -  (14,646)  -  -  (14,646) 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,436,500        1,360,420 

 
 ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุน 183,897  190,062  150,600  148,927 

ค่ำใชจ่้ำยกำรบริหำร 8,220  8,029  7,318  7,158 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 192,117  198,091  157,918  156,085 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัมีผลต่ำงจำกกำรซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่มกิจกำรเดียวกนัจ ำนวน
เงิน 6,816,895.81 บำท และ 7,016,786.78 บำท ตำมล ำดบับริษทับนัทึกผลต่ำงรำคำซ้ือกบัรำคำตำมบญัชีจำก
กำรซ้ือท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำกบริษัทท่ีอยู่ในกลุ่มกิจกำรเดียวกันไวใ้นบัญชี “ผลต่ำงจำกกำรซ้ือ
สินทรัพยใ์นกลุ่มกิจกำรเดียวกนั” แสดงแยกต่ำงหำกในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถำวรรำคำทุนจ ำนวนรวม 
563.41 ลำ้นบำท และ 494.94 ลำ้นบำท ตำมล ำดบัท่ีคิดค่ำเส่ือมรำคำจนครบอำยุกำรใช้งำนแลว้แต่ยงัใช้งำน 
ไดอ้ยู ่
 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีไดม้ำขำ้งตน้ บำงส่วนไดจ้  ำนองเป็นหลกัประกนัสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำร
ในประเทศ ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุขอ้ 19 และ 30 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีกำรท ำประกนัวินำศภยัเพื่อคุม้ครองให้แก่
สินทรัพยถ์ำวรเหล่ำน้ี ไดแ้ก่ ยำนพำหนะทั้งหมด อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีตั้งอยูท่ี่กรุงเทพ สมุทรสำครและ
ชลบุรี และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงำนท่ีตั้งอยูก่รุงเทพ สมุทรสำคร ชลบุรี เมืองเทียนจิน และเมืองเจียงซู 
ประเทศจีน โดยผูรั้บผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเจำ้หน้ีเงินกูย้มืสถำบนักำรเงินและบริษทัลีสซ่ิง ส่วนของกำร
ท ำประกนัภยัในประเทศจีน ผูรั้บผลประโยชน์เป็นบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศจีน 

  
15. สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้
   15.1 สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          
อำคำร 103,081  2,355  -  -  105,436 
ยำนพำหนะ -  10,110  -  -  10,110 
รวม 103,081  12,465  -  -  115,546 
หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร (27,518)  (25,559)  -  -  (53,077) 
ยำนพำหนะ -  (498)  -  -  (498) 
รวม (27,518)  (26,057)  -  -  (53,575) 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ          
    หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 83  6,788  -  -  6,871 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 75,646        68,842 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 

 ผลกระทบจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
มำถือปฏิบติั ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 

2563 

 ยอดตำมบญัชี  
ณ วนัท่ี 1 

มกรำคม 2563 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ยอดตำมบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 

รำคำทุน            
อำคำร -  103,081  103,081  -  -  103,081 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
อำคำร -  -  -  (27,518)  -  (27,518) 

ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ            
    หน่วยงำนในต่ำงประเทศ -  -  -  83  -  83 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ   -  103,081  103,081      75,646 
 

 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 
(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          
อำคำร 12,038  2,355  -  -  14,393 
ยำนพำหนะ -  10,110  -  -  10,110 

รวม 12,038  12,465  -  -  24,503 

หกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
อำคำร (5,778)  (5,778)    -  (11,556) 
ยำนพำหนะ -  (498)  -  -  (498) 

รวม (5,778)  (6,276)  -  -  (12,054) 

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ 6,260        12,449 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 

 ผลกระทบจำกกำร
น ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงิน ฉบบัท่ี 16 
มำถือปฏิบติั ณ 
วนัท่ี 1 มกรำคม 

2563 

 ยอดตำมบญัชี  
ณ วนัท่ี 1 

มกรำคม 2563 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  ยอดตำมบญัชี  
ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 

รำคำทุน            
อำคำร -  12,038  12,038  -  -  12,038 
หกั ค่ำเส่ือมรำคำสะสม            
อำคำร -  -  -  (5,778)  -  (5,778) 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้- สุทธิ   -  12,038  12,038      6,260 

 
บริษทัและบริษทัย่อยเช่ำสินทรัพยห์ลำยประเภท ประกอบด้วย อำคำรโรงงำนและคลงัสินค้ำ 

เคร่ืองจกัรและยำนพำหนะ อำยสุัญญำเช่ำเฉล่ียเท่ำกบั 3 - 5 ปี 
15.2 จ ำนวนท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 26,057  27,519  6,276  5,778 
ดอกเบ้ียจ่ำยจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 4,045  4,791  967  332 
รวม 30,102  32,310  7,243  6,110 
  
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดส ำหรับสัญญำเช่ำใน 

งบกำรเงินรวมและงบเฉพำะกิจกำร เป็นจ ำนวนเงิน 44.52 ลำ้นบำท และ 18.86 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
 

16. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,320  3,961  (2,234)  -  27,047 
(หกั) ตดัจ ำหน่ำยสะสม (18,359)  (1,773)  2,230  -  (17,902) 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน          
 ในต่ำงประเทศ (125)  8  -  -  (117) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,836        9,028 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
  

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,507  353  (540)  -  25,320 
(หกั) ตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,153)  (1,661)   455  -  (18,359) 
ส่วนต่ำงจำกกำรแปลงค่ำหน่วยงำน          
 ในต่ำงประเทศ (129)  4  -  -  (125) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8,225        6,836 

  
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 24,525  3,961  (2,234)  -  26,252 
(หกั) ตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,920)  (1,719)  2,230  -  (17,409) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,605        8,843 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยกำรระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62  จ ำนวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ ำนวนท่ีลดลง  รับเขำ้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 63 

รำคำทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 24,674  314  (463)  -  24,525 
(หกั) ตดัจ ำหน่ำยสะสม (16,770)  (1,578)  428  -  (17,920) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,904        6,605 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,773  1,661  1,719  1,578 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

17. สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 
  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี มีดงัน้ี 

    พนับำท 

    งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี   27,219  23,278  24,294  21,984 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  (9,111)  (7,347)  (9,111)  (7,347) 

สุทธิ  18,108  15,931  15,183  14,637 

 
กำรเปล่ียนแปลงภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปดงัน้ี 
  พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งปี  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 ลูกหน้ีกำรคำ้ 712  (297)  -  415 

 สินคำ้คงเหลือ 3,827  1,205  -  5,032 

 อนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 846  (671)  426  601 

 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,567  (718)  -  2,849 

 สินทรัพยอ่ื์น -  381  -  381 

 ประมำณกำรส่วนลด 1,766  950  -  2,716 

 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 12,560  3,194  (529)  15,225 

รวม 23,278  4,044  (103)  27,219 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        

 สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำ (7,347)  (1,175)  -  (8,522) 

 ก ำไรจำกกำรขำยตำมสญัญำ -  (589)  -  (589) 

รวม (7,347)  (1,764)  -  (9,111) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -สุทธิ 15,931  2,280  (103)  18,108 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

  พนับำท 
 งบกำรเงินรวม   
 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 62 

 
 จำกกำรน ำ 

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 

9 มำถือปฏิบติั 

 ณ 1 ม.ค. 63 
 

 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 63 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :            
ลูกหน้ีกำรคำ้ 11  319  330  382  -  712 

      สินคำ้คงเหลือ 3,004  -  3,004  823  -  3,827 
      อนุพนัธ์ทำงกำรเงิน -  379  379  467  -  846 
      ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,839  -  2,839  728  -  3,567 
      ประมำณกำรส่วนลด -  -  -  1,766  -  1,766 
     ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์

พนกังำน 
 

10,791 
  

- 
  

10,791 
  

1,769 
  

- 
 

12,560 
  รวม 16,645  698  17,343  5,935  -  23,278 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :            
       ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (9,945)  -  (9,945)  2,598  -  (7,347) 
  รวม (9,945)  -  (9,945)  2,598  -  (7,347) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินได ้
 รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 6,700  698  7,398  8,533  -  15,931 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 63  ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 64 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีกำรคำ้ 712  (297)  -  415 
 สินคำ้คงเหลือ 3,596  1,168  -  4,764 
 อนุพนัธ์ทำงกำรเงิน 846  (671)  426  601 
 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,145  (707)  -  2,438 
 สินทรัพยอ่ื์น -  381  -  381 
 ประมำณกำรส่วนลด 1,766  950  -  2,716 
 ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 11,919  1,624  (564)  12,979 

รวม 21,984  2,448  (138)  24,294 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :        
 สินทรัพยต์ำมสญัญำเช่ำ (7,347)  (1,175)  -  (8,522) 
 ลูกหน้ีตำมสญัญำเช่ำ -  (589)  -  (589) 

รวม (7,347)  (1,764)  -  (9,111) 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี -สุทธิ 14,637  684  (138)  15,183 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

  พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   

 ยอดตำมบญัชี  ผลกระทบ  ยอดตำมบญัชี  รำยได ้(ค่ำใชจ่้ำย) ในระหวำ่งงวด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 62 
 

 จำกกำรน ำ  
มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 

9 มำถือปฏิบติั 

 ณ 1 ม.ค. 63 
 

 ในก ำไรขำดทุน  ในก ำไร
ขำดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 63 
 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :            
ลูกหน้ีกำรคำ้ 11  319  330  382  -  712 

      สินคำ้คงเหลือ 3,004  -  3,004  592  -  3,596 
      อนุพนัธ์ทำงกำรเงิน -  379  379  467  -  846 
      ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 2,839  -  2,839  306  -  3,145 
      ประมำณกำรส่วนลด -  -  -  1,766  -  1,766 
     ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์

พนกังำน 
 

10,674 
  

- 
  

10,674 
  

1,245 
  

- 
  

11,919 

  รวม 16,528  698  17,226  4,758  -  21,984 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี :            
       ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (9,289)  -  (9,289)  1,942  -  (7,347) 

  รวม (9,289)  -  (9,289)  1,942  -  (7,347) 

สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภำษีเงินได ้
 รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 7,239  

 
698 

  
7,937 

 
6,700 

  
- 

 
14,637 

 
18. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
เงินมดัจ ำซ้ือทรัพยสิ์น 11,940  3,200  11,344  2,564 
แม่พิมพร์อตดัจ่ำย - สุทธิจำกดอ้ยค่ำ 51,644  63,315  55,800  64,170 
วสัดุรอตดัจ่ำยระยะยำว 1,729  4,396  1,729  4,396 
ค่ำใชจ่้ำยรอตดัจ่ำย-ระยะยำว 13,854  10,700  10,339  10,700 
เงินมดัจ ำสญัญำเช่ำ 4,013  3,088  1,045  1,045 
  รวม 83,180  84,699  80,257  82,875 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

19. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

เงินเบิกเกินบญัชี 9,838  333  9,838  - 
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 443,505  370,341  347,500  210,000 
เงินกูย้มืทรัสตรี์ซีท 105,916  79,541  105,916  79,541 

 รวม 559,259  450,215  463,254  289,541 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นกบั
ธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศ 7 แห่ง และกบัธนำคำรพำณิชยต่์ำงประเทศ 2 แห่ง  

  เงินกูย้ืมกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทั
และเคร่ืองจกัรของบริษทัตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัวินำศภยัทรัพยสิ์นดงักล่ำว เพื่อใช้เป็น
หลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมำยเหตุ 14) 

 
20. เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 

  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 332,304  333,092  264,111  245,480 
- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  136,568  147,912 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้ 332,304  333,092  400,679  393,392 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น - บริษทัอ่ืน  15,004  15,028  14,844  14,883 

- กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  43,049 
เงินมดัจ ำรับค่ำจำ้งท ำแม่พิมพ ์ 2,672  895  2,672  895 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 104,646  110,490  97,403  100,847 
เจำ้หน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 9,946  9,774  7,057  5,396 
              - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37  37  6,011  37 
อ่ืนๆ 2,038  3,500  2,062  3,500 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 466,647  472,816  530,728  561,999 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2563 
 

21. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 
  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 

ภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำยคำ้งจ่ำย 2,299  1,733  2,052  1,435 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 2,868  2,887  1,917  729 
ภำษีขำยยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 669  697  18  40 

รวม 5,836  5,317  3,987  2,204 
 

22. เงินกูย้มืระยะยำว 
   เงินกูย้มืระยะยำว ประกอบดว้ย 

  พนับำท 
  งบกำรเงินรวม  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 63 

 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 64 

1. วงเงินกู ้ 41.00 ลำ้นบำท  970  -  (970)  - 
2. วงเงินกู ้ 48.00 ลำ้นบำท  13,893  -  (7,578)  6,315 

  3. วงเงินกู ้200.00 ลำ้นบำท  66,400  -  (40,080)  26,320 
  4. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  44,090  -  (15,960)  28,130 
  5. วงเงินกู ้ 225.00 ลำ้นบำท  110,580  -  (45,768)  64,812 
  6. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  53,000  -  (18,000)  35,000 
  7. วงเงินกู ้ 94.40 ลำ้นบำท  86,500  -  (18,960)  67,540 
  8. วงเงินกู ้ 5.60 ลำ้นบำท  4,660  -  (1,128)  3,532 
  9. วงเงินกู ้ 32.00 ลำ้นบำท  28,400  -  (7,200)  21,200 
10. วงเงินกู ้ 20.00 ลำ้นบำท  20,000  -  -  20,000 
11. วงเงินกู ้ 50.00 ลำ้นบำท  47,620  -  (7,140)  40,480 
12. วงเงินกู ้ 90.00 ลำ้นบำท  90,000  -  (16,700)  73,300 
13. วงเงินกู ้ 100.00 ลำ้นบำท  50,000  50,000  (24,960)  75,040 

 14. วงเงินกู ้110.00 ลำ้นบำท  -  110,000  (12,831)  97,169 
 15. วงเงินกู ้30.00 ลำ้นบำท  -  30,000  -  30,000 
16. วงเงินกู ้   6.00 ลำ้นหยวน  1,705  -  (1,705)  - 
17. วงเงินกู ้   5.00 ลำ้นหยวน  15,160  -  (8,780)  6,380 
18. วงเงินกู ้  5.00 ลำ้นหยวน  8,417  -  (6,353)  2,064 
(หกั) ตน้ทุนทำงกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (492)  (275)  182  (585) 
 รวม  640,903  189,725  (233,931)  596,697 
(หกั) ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (203,220)      (239,923) 
 สุทธิ  437,683      356,774 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

  พนับำท 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

วงเงิน 
 

 
ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 63 

 
เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 64 

  1. วงเงินกู ้ 48.00 ลำ้นบำท  13,893  -  (7,578)  6,315 
  2. วงเงินกู ้200.00 ลำ้นบำท  66,400  -  (40,080)  26,320 
  3. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  44,090  -  (15,960)  28,130 
  4. วงเงินกู ้ 225.00 ลำ้นบำท  110,580  -  (45,768)  64,812 
  5. วงเงินกู ้ 80.00 ลำ้นบำท  53,000  -  (18,000)  35,000 
  6. วงเงินกู ้ 94.40 ลำ้นบำท  86,500  -  (18,960)  67,540 
  7. วงเงินกู ้ 5.60 ลำ้นบำท  4,660  -  (1,128)  3,532 
  8. วงเงินกู ้ 32.00 ลำ้นบำท  28,400  -  (7,200)  21,200 
  9. วงเงินกู ้ 20.00 ลำ้นบำท  20,000  -  -  20,000 
10. วงเงินกู ้ 50.00 ลำ้นบำท  47,620  -  (7,140)  40,480 
11. วงเงินกู ้ 90.00 ลำ้นบำท  90,000  -  (16,700)  73,300 
12. วงเงินกู ้ 100.00 ลำ้นบำท  50,000  50,000  (24,960)  75,040 
13. วงเงินกู ้110.00 ลำ้นบำท  -  110,000  (12,831)  97,169 
14. วงเงินกู ้30.00 ลำ้นบำท  -  30,000  -  30,000 

(หกั) ตน้ทุนทำงกำรเงินรอกำรตดับญัชี  (492)  (275)  182  (585) 
   รวม  614,651  189,725  (216,123)  588,253 

(หกั) ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (191,014)      (233,787) 
   สุทธิ  423,637      354,466 

 
  ณ วนัท่ี  31 ธันวำคม 2564 เงินกู้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ในประเทศส่ีแห่ง และธนำคำรพำณิชย์
ต่ำงประเทศหน่ึงแห่ง (วงเงิน 1,079.70 ลำ้นบำท และ 18 ลำ้นหยวน) ประกอบดว้ย 

วงเงินกู ้  จ ำนวนงวด  งวดละ  เร่ิมช ำระงวดแรก  หมำยเหตุ 
1 วงเงิน 41.00 ลำ้นบำท 

   เบิกงวดแรก 10.80 ลำ้นบำท 
   เบิกงวดท่ีสอง 30.20 ลำ้นบำท 
   เบิกงวดท่ีสำม 26.20 ลำ้นบำท 

  
70 งวด 
70 งวด 
60 งวด 

  
135,000.00 
504,000.00 
435,000.00 

  
30 เมษำยน 2558 
31 มกรำคม 2559 
30 เมษำยน 2559 

 บริษทัยอ่ยเป็นผูกู้ ้(โอนยำ้ยมำจำก
วงเงิน 30.20 ลำ้นบำท) 

2 วงเงิน 48.00 ลำ้นบำท 
   เบิกงวดแรก 10.11 ลำ้นบำท 
 
   เบิกงวดท่ีสอง 37.89 ลำ้นบำท 

  
77 งวด 

 
60 งวด 

  
800,000.00 
168,500.00 
631,500.00 

  
30 พฤศจิกำยน 2558 
31 มีนำคม 2559 
31 พฤษภำคม 2560 

 ระหวำ่งปี 2559 มีกำรเปล่ียนแปลง
กำรช ำระเงินตน้ 

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

   เบิกงวดแรก 73.56 ลำ้นบำท 
   เบิกงวดท่ีสอง 6.44 ลำ้นบำท 

  
60 งวด 

  
1,330,000.00 

  
31 มีนำคม 2561 

  

5 วงเงิน 225.00 ลำ้นบำท  60 งวด  3,814,000.00  31 มกรำคม 2561   
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

วงเงินกู ้  จ ำนวนงวด  งวดละ  เร่ิมช ำระงวดแรก  หมำยเหตุ 

6 วงเงิน 80.00 ลำ้นบำท  9 งวด  9,000,000.00  31 ธนัวำคม 2562  (หกเดือนเท่ำกบัหน่ึงงวด) 
7 วงเงินกู ้94.40 ลำ้นบำท  60 งวด  1,580,000.00  31 มกรำคม 2563   
8 วงเงินกู ้5.60 ลำ้นบำท  60 งวด  94,000.00  30 กนัยำยน 2562   
9 วงเงินกู ้32.00 ลำ้นบำท  9 งวด  3,600,000.00  30 กนัยำยน 2562  (หกเดือนเท่ำกบัหน่ึงงวด) 
10 วงเงินกู ้20.00 ลำ้นบำท  1 งวด  20,000,000.00  31 มีนำคม 2565  (ยีสิ่บส่ีเดือนเท่ำกบัหน่ึงงวด) 
11 วงเงินกู ้50.00 ลำ้นบำท  84 งวด  595,000.00  30 กนัยำยน 2563   
12 วงเงินกู ้90.00 ลำ้นบำท  54 งวด  1,670,000.00  31 มีนำคม 2564   
13 วงเงินกู ้100.00 ลำ้นบำท  48 งวด  2,080,000.00  31 มกรำคม 2564   
13 วงเงินกู ้110.00 ลำ้นบำท  60 งวด  1,833,000.00  30 มิถุนำยน 2564   
14 วงเงิน 30.00 ลำ้นบำท  1 งวด  30,000,000.00  2 ธนัวำคม 2569  (หกสิบเดือนเท่ำกบัหน่ึงงวด) 
15 วงเงิน 6.00 ลำ้นหยวน 

    เบิกงวดแรก 3.44 ลำ้นหยวน 
เบิกงวดท่ีสอง 1.20 ลำ้นหยวน 

  
12 งวด 
13 งวด 

  
286,418.75 
92,307.69  

  
21 สิงหำคม 2559 
21 ธนัวำคม 2561 

 บริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ 
(สำมเดือนเท่ำกบัหน่ึงงวด) 

16 วงเงิน 2.00 ลำ้นหยวน 
เบิกงวดแรก 0.85 ลำ้นหยวน 

  
9 งวด 

  
94,886.67 

  
10 มกรำคม 2561 

 บริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ 

17 วงเงิน 5.00 ลำ้นหยวน  13 งวด  350,595.47  21 มีนำคม 2563  บริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ 
18 วงเงิน 5.00 ลำ้นหยวน  13 งวด  143,123.07  31 ตุลำคม 2563  บริษทัยอ่ยต่ำงประเทศ 

 
เงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศดงักล่ำวค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง

ของบริษทัและเคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัย่อยตลอดจนผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์น
ดงักล่ำว เพื่อใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมำยเหตุ 14) เงินกูย้มืดงักล่ำวมีอตัรำดอกเบ้ีย ตำม
ขอ้ก ำหนดของธนำคำรพำณิชย ์
 บริษทัตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำท่ีส ำคญัโดยอำ้งอิงจำกงบกำรเงินรวมประจ ำปีซ่ึง
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้ดงัน้ี 

เง่ือนไขท่ีก ำหนด 
เง่ือนไข 

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

2.0 เท่ำ 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
23. หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 
  หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2564  2563  2564  2563 
ไม่เกิน 1 ปี 41,857  44,657  16,714  19,576 
เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 80,741  106,071  43,964  51,100 
     รวมจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย 122,598  150,728  60,678  70,676 
หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (9,072)  (12,750)  (3,934)  (5,222) 

 ภำษีรอตดับญัชี (3,232)  (3,983)  (3,232)  (3,983) 
     รวมจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีจะตอ้งจ่ำย - สุทธิ 110,294  133,995  53,512  61,471 
หกั หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (37,759)  (39,218)  (15,021)  (17,543) 
     สุทธิ 72,535  94,777  38,491  43,928 

 
มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและกำรเคล่ือนไหวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 2564  2563  2564  2563 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม  133,994  110,614  61,471  19,571 
เพ่ิมข้ึน 10,038  51,586  10,038  51,586 
เพ่ิมข้ึนจำกดอกเบ้ีย 5,125  4,791  2,047  331 
เงินจ่ำยช ำระ (45,698)  (33,115)  (20,044)  (10,017) 
ผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนในกำรแปลงค่ำ
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ 6,835 

  
119 

 
- 

  
- 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  110,294  133,995  53,512  61,471 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี (37,759)  (39,218)  (15,021)  (17,543) 

 72,535  94,777  38,491  43,928 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญำเช่ำระยะยำวอำคำรโรงงำนและ
คลงัสินคำ้และยำนพำหนะ จ ำนวนรวม 22 สัญญำ และ 21 สัญญำ ตำมล ำดบั 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
24. ประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์
พนกังำน ดงัน้ี 

   งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ประมำณกำรหน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์ยกมำ  
ตน้งวด 68,812  62,494  65,360  58,452 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (2,748)  -  (2,900)  - 
โอนภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนให้บริษทัยอ่ย -  -  (5,258)  - 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั และดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 15,209  8,450  12,417  7,849 
ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำรระหวำ่งงวด (3,361)  (2,132)  (3,251)  (941) 

ประมำณกำรหน้ีสินของโครงกำรผลประโยชน์          
ยกไปปลำยงวด 

 
77,912 

  
68,812 

  
66,368 

  
65,360 

 
  ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั        
 ตน้ทุนขำย 542  3,629  171  3,156 
 ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 11,365  1,084  9,000  1,032 
 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 2,277  2,511  2,277  2,511 

 14,184  7,224  11,448  6,699 
ดอกเบ้ียจำกภำระผกูพนั 1,025  1,226  969  1,150 

รวม 15,209  8,450  12,417  7,849 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
  ขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกักำรคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
        2564        2563        2564        2563 
อตัรำคิดลด 1.09%, 1.11%, 1.50%, 

2.44% 
 1.71%, 1.75%, 1.55% 
  

     1.09%, 1.11% 
 

      1.55% 
 

อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน   3%    3%           3%           3% 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำนรำยเดือน    3-45%     5 - 18%  13-45%  10 - 46% 
อตัรำกำรหมุนเวียนพนกังำนรำยวนั    14-77%     7 - 85%  16-77%  10 - 85% 
อตัรำกำรทุพพลภำพ 5% ของตำรำง  5% ของตำรำง  5% ของตำรำง  5% ของตำรำง 
 อตัรำมรณะปี 2561  อตัรำมรณะปี 2561  อตัรำมรณะปี 2561  อตัรำมรณะปี 2561 

 
กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว 

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 
 2564  2563 
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (2,591)  2,860  (2,556)  2,831 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2,999  (2,764)  3,764  (3,462) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2,801)  1,487  (2,784)  1,557 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร(พนับำท) 
 2564  2563 
 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 
อตัรำคิดลด (1,952)  2,156  (2,301)  2,544 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 2,242  (2,067)  3,431  (3,163) 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน (2,140)  1,165  (2,509)  1,408 

 
25. ทุนเรือนหุน้ 

ตำมรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2564 ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
1. อนุมติัให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 (“PJW-W1”) จ ำนวนไม่

เกิน 191,359,982 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น โดยไม่
คิดมูลค่ำ โดยมีอตัรำกำรจดัสรรเท่ำกบั 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสิทธิ (หำกมีเศษจำก
กำรค ำนวณตำมอตัรำกำรจดัสรรให้ปัดเศษทิ้ง) ทั้งน้ี ใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำวจะมีอำยุไม่เกิน 
3 ปี นบัจำกวนัท่ีออก และมีอตัรำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสำมญัของ
บริษทั 1 หุน้ ในรำคำ 3 บำทต่อหุน้ เวน้แต่มีกำรปรับสิทธิตำมเง่ือนไขกำรปรับสิทธิ  
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2. อนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำก 287,040,000 บำท เป็น 287,039,972.50 บำท โดย
วธีิกำรตดัหุน้สำมญัท่ียงัไม่ไดน้ ำออกจ ำหน่ำย จ ำนวน 55 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และ
กำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทุนจดทะเบียน  

3. อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จำก 287,039,972.50 บำท เป็น 382,719,963.50 บำท โดย
กำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน  191,359,982 หุ้น  มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท  รวม 
95,679,991.00 บำท และกำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิ่ม
ทุนจดทะเบียน  

4. อนุมติัให้จดัสรรหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่จ  ำนวนไม่เกิน 191,359,982 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 
บำท เพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ PJW-W1 

 
26.   ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัคร้ังท่ี 1 (PJW-W1) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัคร้ังท่ี 1 (PJW-W1) มีรำยละเอียดดงัน้ี  

ประเภทใบส ำคญัแสดงสิทธิ  : ระบุช่ือผูถื้อและเปล่ียนมือได ้
อำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ  : 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออก 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขำย :  191,359,982 หน่วย 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สำมญั               : ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุน้สำมญัได ้1 หุน้ 
รำคำใชสิ้ทธิ   :  3.00 บำทต่อหุน้ 
วนัท่ีเร่ิมท ำกำรซ้ือขำย   : วนัท่ี 19 กรกฎำคม 2565  
วนัก ำหนดกำรใชสิ้ทธิ                : วนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือน พฤษภำคม และพฤศจิกำยนของ

แต่ละปี ตลอดอำยุของใบส ำคญัแสดงสิทธิโดยสำมำรถใช้
สิทธิคร้ังแรกในวนัท ำกำรสุดทำ้ยของเดือนมิถุนำยน 2565  

วนัสุดทำ้ยของกำรใชสิ้ทธิ   : วนัท่ี 18 กรกฎำคม 2568 
 

   ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนำยน 2564 มีมติอนุมติัให้ออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัท่ีออกใหม่ของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PJW-W1) จ ำนวน 191,359,982 หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่
คิดมูลค่ำในอตัรำส่วน 3 หุน้สำมญั ต่อ 1 ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัมีใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัคร้ังท่ี 1 (PJW-W1) คงเหลือท่ียงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจ ำนวน 191,359,982 หน่วย 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
27. ส ำรองตำมกฎหมำย 

  ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุน
ส ำรอง (“ส ำรองตำมกฎหมำย”) อย่ำงน้อยร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหลังจำกหักขำดทุนสะสม  
(ถำ้มี) จนกวำ่ส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ำรองน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็น
เงินปันผลไม่ได ้

 
28.  กำรจดัสรรก ำไรสะสม 

บริษทัใหญ่ 
ปี 2564 

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 2 เมษำยน 2564 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
กำรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัรำหุน้ละ 0.125 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ินไม่เกิน 
71,759,993.13 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสุทธิจำกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2563 ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  30 เมษำยน 2564 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2564  เม่ือวนัท่ี 13 พฤษจิกำยน 2564 ท่ีประชุมมี
มติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัรำหุ้นละ 0.08 บำท รวมเป็นจ ำนวน
ทั้งส้ินไม่เกิน 45,926,395.60 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสุทธิงวดวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 ถึง 30 กนัยำยน 
2564 ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2564 
ปี 2563 
 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2563 เม่ือวนัท่ี 20 เมษำยน 2563 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัรำหุน้ละ 0.07 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวน
ทั้งส้ินไม่เกิน 40,185,596.15 บำท โดยเป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสะสมของกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ซ่ึงไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล และไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 18 พฤษภำคม 2563 
 

  บริษทัยอ่ย 
ปี 2563 

  ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 ของบริษทั มิลล์แพค จ ำกดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 14 พฤษภำคม 2563 ท่ีประชุมมีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 ในอตัรำหุ้นละ 2,700.00 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม 32,400,000.00 บำท โดยไม่ตอ้งตั้งส ำรอง
ตำมกฎหมำยเพิ่ม เน่ืองจำกไดต้ั้งส ำรองตำมกฎหมำยไวไ้ม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ โดย
จ่ำยเงินปันผลภำยในวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 
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29. กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึน โดยหกัจำกเงินเดือนของพนกังำนส่วนหน่ึง
และบริษทัจ่ำยสมทบอีกส่วนหน่ึง  กองทุนดงักล่ำวไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมขอ้ก ำหนด
ของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 

   รำยกำรค่ำใชจ่้ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำยกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 7,652  6,997  7,000  6,540 

 
30. วงเงินสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีวงเงินสินเช่ือกบัสถำบนักำรเงินเจ็ดแห่งหลำยวงเงิน 
ดงัน้ี 

 วงเงิน  เพ่ิม (ลด)

วงเงิน 

 เบิกใช ้  หมดอำย ุ  ยงัไม่ไดใ้ช ้

เงินเบิกเกินบญัชี (ลำ้นบำท) 85.80  -  (9.84)  -  75.96 

เงินกูย้มืระยะสั้น (ลำ้นบำท) 960.73  -  (495.37)  -  465.36 

เงินกูย้มืระยะยำว (ลำ้นบำท) 1,154.89  -  (1,104.89)  -  50.00 

หนงัสือค ้ำประกนั (ลำ้นบำท) 277.00  -  (64.50)  -  212.50 

Forward contract (ลำ้นบำท) 222.00  -  (17.45)  -  204.55 

Standby L/C (ลำ้นบำท) 232.57  -  (115.00)  (11.42)  106.15 

 รวม (ลำ้นบำท) 2,932.99  -  (1,807.05)  (11.42)  1,114.52 

Forward contract (ลำ้นเหรียญสหรัฐ) 12.00  -  (0.61)  -  11.39 

เงินกูย้มืระยะสั้น (ลำ้นหยวน) 42.00  -  (12.38)  -  29.62 

เงินกูย้มืระยะยำว (ลำ้นหยวน) 10.00  -  (1.61)  -  8.39 

 
 วงเงินดงักล่ำวค ้ ำประกนัโดยจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบนท่ีดินของบริษทั (ดูหมำยเหตุขอ้ 14) 
ตลอดจนยกผลประโยชน์จำกกำรท ำประกนัภยัทรัพยสิ์นใหแ้ก่สถำบนักำรเงินแห่งนั้น 

 
 

-64- 



 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  | 160 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
31. ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้
  31.1 ส่วนประกอบหลกัของค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้

   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก ำไรขำดทุน :        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั:        
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 35,441  5,092  34,882            - 

ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี:        
กำรเปล่ียนแปลงของผลต่ำงชัว่ครำว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรำยกำร (2,280)  (8,532)  (684)  (6,700) 
 รวม 33,161  (3,440)  34,198  (6,700) 

 
  31.2 กำรกระทบยอดระหวำ่งจ ำนวนค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ และผลคูณของก ำไรทำงภำษีกบัอตัรำภำษีท่ีใช ้
    ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีส ำหรับปี 202,629  111,606  239,402  116,995 
อตัรำภำษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 40,525  22,321  47,880  23,399 
รำยกำรกระทบยอด        
 ผลกระทบทำงภำษีของค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกัใน        
  กำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี        

- ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่อนุญำตให้ถือเป็นรำยจ่ำยในกำรค ำนวณ        
    ก ำไรทำงภำษี 1,398  5,507  1,398  5,480 
 ผลกระทบทำงภำษีของรำยไดห้รือก ำไรท่ีไม่ตอ้งน ำมำค ำนวณ        
  ก ำไรทำงภำษี        
  - รำยไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ -  -  -  (6,478) 
  - ก ำไรของกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (14,149)  (11,947)  (14,149)  (6,173) 
  - ค่ำใชจ่้ำยท่ีหกัเป็นรำยจ่ำยไดเ้พ่ิมในทำงภำษี (564)  (1,240)  (564)  (1,240) 
    ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อนแต่น ำมำลด

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 
 

- 
  

(21,667) 
  

- 
  

(21,340) 
 ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 5,957  5,423  -  - 
 อ่ืนๆ (6)  (1,837)  (367)  (348) 
รวมรำยกำรกระทบยอด (7,364)  (25,761)  (13,682)  (30,099) 
รวมค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินได ้ 33,161  (3,440)  34,198  (6,700) 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
  31.3 กำรกระทบยอดระหวำ่งอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัรำภำษีท่ีใช ้

   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
 งบกำรเงินรวม 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 202,629    111,606   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช ้ 40,525  20.00  22,321  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (7,364)  (3.63)  (25,761)  (23.08) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 33,161  16.37  (3,440)  (3.08) 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2564  2563 
 จ ำนวนภำษี 

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
 จ ำนวนภำษี  

(พนับำท) 
 อตัรำภำษี  

(%) 
ก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี 239,402    116,995   
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีใช้ 47,880  20.00  23,399  20.00 
รำยกำรกระทบยอด (13,682)  (5.71)  (30,099)  (25.73) 
ค่ำใชจ่้ำย (รำยได)้ ภำษีเงินไดต้ำมอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย 34,198  14.29  (6,700)  (5.73) 

 
32. ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลกัษณะส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ประกอบด้วย
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป        

 และงำนระหวำ่งท ำ (31,216)  (107)  (16,936)  (8,916) 

ซ้ือสินคำ้ส ำเร็จรูป 150,318  136,877  329,241  494,972 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,382,945  1,180,317  1,119,117  786,268 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 452,602  444,589  384,089  375,062 

ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 219,948  227,270  166,647  164,415 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
33. ก ำไร ต่อหุน้ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ก ำไร(ขำดทุน) ต่อหุ้น ประกอบด้วย ก ำไรต่อหุ้น 
ขั้นพื้นฐำน และก ำไรต่อหุน้ปรับลด ดงัน้ี 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ท่ีเป็นของบริษทัใหญ่          
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (พนับำท) 169,467  115,047  205,203  123,695 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั (พนัหุ้น) 574,080  574,080  574,080  574,080 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีกิจกำร        
 ตอ้งออกให้ตำมสิทธิ (พนัหุ้น) 99,612  -  99,612  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีสมมติวำ่ออกใน        
 มูลค่ำยติุธรรม (พนัหุ้น) (76,078)  -  (76,078)  - 
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั        
 รวมหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลด (พนัหุ้น) 597,614  574,080  597,614  574,080 
        
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น        
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำทต่อหุ้น) 0.29  0.20  0.36  0.22 
 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บำทต่อหุ้น) 0.28  0.20  0.34  0.22 

 
34. กำรเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นรูปแบบหลกัในกำรรำยงำน 
ส่วนงำนด ำเนินงำนพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำรจดักำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำนทำงกำรเงินภำยในท่ีได้
รำยงำนต่อผูมี้อ  ำนำจกำรตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑใ์นกำรก ำหนดส่วนงำน 

สินทรัพย ์รำยไดแ้ละผลกำรด ำเนินงำนจำกส่วนงำนเป็นรำยกำรที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงำน
หรือท่ีสำมำรถปันส่วนใหก้บัส่วนงำนไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล  

ขอ้มูลตำมส่วนงำน ใช้ส ำหรับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและจดัสรรทรัพยำกรส ำหรับผูบ้ริหำร 
กลุ่มบริษทัประเมินควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนตำมอตัรำก ำไรขั้นตน้  
ส่วนงำนท่ีรำยงำน 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับำท 

 ขอ้มูลทำงกำรเงินรวม 

 กลุ่มโรงงำนผลิตประเทศไทย  กลุ่มโรงงำนผลิต  กลุ่มซ้ือมำขำยไป  ตดัรำยกำร  รวม 

 สมุทรสำคร  กรุงเทพฯ  ชลบุรี  รวม  ประเทศจีน  ประเทศไทย  ระหวำ่งกนั   

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม                                

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้                                

- ลูกคำ้ภำยนอก 1,214,338  1,164,912  177,717  140,015  1,215,469  1,076,116  2,607,524  2,381,043  391,518  339,688  58,082  53,674  -  -  3,057,124  2,774,405 

- ระหวำ่งส่วนงำน  59,894  80,506  180,195  156,538  8,290  12,926  248,379  249,970  -  -  148,052  141,504  (396,431)  (391,474)  -  - 

รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร                                

- ลูกคำ้ภำยนอก 10,331  19,618  -  -  -  -  10,331  19,618  -  -  -  -  -  -  10,331  19,618 

รวม 1,284,563  1,265,036  357,912  296,553  1,223,759  1,089,042  2,866,234  2,650,631  391,518  339,688  206,134  195,178  (396,431)  (391,474)  3,067,455  2,794,023 

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นตน้ ตำมส่วนงำน 173,451  201,811  19,054  31,561  342,448  253,879  534,953  487,251  23,769  12,394  3,780  3,822  (3,845)  (3,984)  558,657  499,483 
 

ลูกคำ้รำยใหญ่ 
 รำยไดข้องลูกคำ้รำยใหญ่ จำกส่วนงำนธุรกิจกลุ่มโรงงำนผลิตและซ้ือมำขำยไป (เฉพำะในประเทศไทย) ของบริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นเงินประมำณ 667.90 ลำ้น

บำทส ำหรับปี 2564 (350.86 ลำ้นบำท ส ำหรับปี 2563) จำกรำยไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
35. สิทธิและประโยชน์ตำมพระรำชบญัญติักำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 
บริษทั ปัญจวฒันำพลำสติก จ ำกดั (มหำชน) 

บริษทั พีเจ เมดิคอล จ ำกดั  
บริษทั พลำสเทค แลบ็ 

จ ำกดั 
สำขำ 

กรุงเทพฯ 
สำขำ 

สมุทรสำคร 
บตัรส่งเสริมกำรลงทุน 1080(10)/2553 1745(2)/2555 1044(2)/2557 58-2010-0-00-1-0 58-2011-0-00-1-0 1379(5)/2556 1882(5)/2555   1370/2559 
วนัท่ีอนุมติัใหก้ำรส่งเสริม 28 ธ.ค.2552 16 ม.ค.2555 15 ต.ค.2556 23 มี.ค.2558 17 มี.ค.2558 26 ก.ย.2554 3 เม.ย.2555 5 เม.ย. 2560 
เพ่ือผลิตบรรจุภณัฑพ์ลำสติกและช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับอุตสำหกรรมต่ำงๆ ประเภท 6.12 กิจกำรผลิตผลิตภณัฑพ์ลำสติกหรือเคลือบดว้ยพลำสติก  
สิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
1. ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำหรับ

ก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม  
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบ
กิจกำรนั้น (มำตรำ 31 วรรค1) 

ยกเวน้ 7 ปี ยกเวน้ 7 ปี ยกเวน้ 7 ปี ยกเวน้ 8 ปี  ยกเวน้ 7 ปี ยกเวน้ 8 ปี ยกเวน้ 8 ปี ยกเวน้ 8 ปี 

2 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ส ำหรับ
ก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรประกอบกิจกำร
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม นบัจำกวนัที่พน้
ก ำหนดระยะเวลำตำมมำตรำ 31 วรรค 1 
(มำตรำ 35 วรรค1) 

- - - 
ยกเวน้ 5 ปี 

(ในอตัรำร้อยละ 
50 ของอตัรำปกติ) 

- - - - 

3. ระยะเวลำท่ีสำมำรถน ำผลขำดทุนใน
ระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมไปหกัออก
จำกก ำไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัระยะเวลำท่ี
ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินได ้

5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 5 ปี 

4. ไดรั้บยกเวน้ / ลดหยอ่นอำกรขำเขำ้ 
ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บยกเวน้ 
ตำมมำตรำ 28 

ไดรั้บยกเวน้ 
ตำมมำตรำ 28 

ไดรั้บยกเวน้ 
ตำมมำตรำ 28 

ไดรั้บยกเวน้ 
ตำมมำตรำ 28 

ไดรั้บลดหยอ่น 
ตำมมำตรำ 28 

ไดรั้บลดหยอ่น 
ตำมมำตรำ 28 

ไดรั้บลดหยอ่น 
ตำมมำตรำ 28 

ไดรั้บยกเวน้ 
ตำมมำตรำ 28 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
36. กำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ ซ่ึงแยกส่วนท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนและ
ท่ีไม่ไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  มีดงัน้ี 

 พนับำท 

 งบกำรเงินรวม 

 2564  2563 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 

(หมำยเหตุ 35) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ

ส่งเสริม 

กำรลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 

(หมำยเหตุ 35) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ

ส่งเสริม 

กำรลงทุน 

 รวม 

รำยได ้            

 รำยไดจ้ำกกำรขำย 411,007  2,646,118  3,057,125  303,193  2,471,212  2,774,405 

 รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร -  10,331  10,331  -  19,618  19,618 

 รำยไดอ่ื้น -  19,339  19,339  325  25,482  25,807 

 รวมรำยได ้ 411,007  2,675,788  3,086,795  303,518  2,516,312  2,819,830 

 
 พนับำท 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2564  2563 

 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 

(หมำยเหตุ 35) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ

ส่งเสริม 

กำรลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมกำรลงทุน 

(หมำยเหตุ 35) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ

ส่งเสริม 

กำรลงทุน 

 รวม 

รำยได ้            

 รำยไดจ้ำกกำรขำย 411,007  2,257,007  2,668,014  303,193  2,159,074  2,462,267 

 รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร -  10,331  10,331  -  19,618  19,618 

 รำยไดเ้งินปันผล -  -  -  -  32,392  32,392 

 รำยไดอ่ื้น -  26,397  26,397  325  30,904  31,229 

 รวมรำยได ้ 411,007  2,293,735  2,704,742  303,518  2,241,988  2,545,506 

 
37. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  เคร่ืองมือทำงกำรเงินหมำยถึงสัญญำใดๆท่ีท ำให้สินทรัพยท์ำงกำรเงินของกิจกำรหน่ึงและหน้ีสิน

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน ประกอบดว้ย 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สญัญำอนุพนัธ์  รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  110,486  110,486 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  707,264  707,264 
ลูกหน้ีตำมสญัญำ -  12,339  12,339 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร -  20,879  20,879 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 597  -  597 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  20,394  20,394 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  83,180  83,180 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  559,259  559,259 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  466,647  466,647 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  5,836  5,836 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  596,697  596,697 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  -  110,294  110,294 
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,601  -  3,601 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สญัญำอนุพนัธ์  รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  67,988  67,988 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  666,457  666,457 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร -  35,939  35,939 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  32,499  32,499 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  84,699  84,699 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  450,215  450,215 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  472,816  472,816 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  5,317  5,317 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  640,903  640,903 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  -  133,994  133,994 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 178  -  178 
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,052  -  4,052 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  15  15 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สญัญำอนุพนัธ์  รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  39,849  39,849 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  628,683  628,683 
ลูกหน้ีตำมสญัญำ -  12,339  12,339 
เงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -  34,910  34,910 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร -  20,879  20,879 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 597  -  597 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  16,427  16,427 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  80,257  80,257 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  463,254  463,254 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  530,728  530,728 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  3,987  3,987 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  588,253  588,253 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  -  53,512  53,512 
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,601  -  3,601 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
มูลค่ำยติุธรรม 

- สญัญำอนุพนัธ์  รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
 

รวม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด -  33,370  33,370 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  550,962  550,962 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร -  35,939  35,939 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  14,620  14,620 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  82,875  82,875 
หน้ีสินทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563      
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน -  289,541  289,541 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  561,999  561,999 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  2,204  2,204 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  614,651  614,651 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  -  61,471  61,471 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 178  -  178 
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,052  -  4,052 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  15  15 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 กำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษทัและบริษทัย่อยบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีอำจเกิดข้ึนในสินทรัพย์ทำงกำรเงินและ

หน้ีสินทำงกำรเงินตำมปกติธุรกิจ โดยใช้ระบบกำรจดักำรและกำรควบคุมภำยในองค์กรโดยทัว่ไป ฝ่ำย
บริหำรไดมี้กำรควบคุมกระบวนกำรกำรจดักำรควำมเส่ียงของบริษทัและบริษทัย่อยอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อให้
มัน่ใจวำ่มีควำมสมดุลระหวำ่งควำมเส่ียงและกำรควบคุมควำมเส่ียง 

  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสำระส ำคญัและนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

         สัญญำอนุพนัธ์ 
      รำยกำรสัญญำอนุพนัธ์ทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวยีนอ่ืน    
สัญญำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ - เพื่อคำ้ 597  597 
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน    
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย     
     - เพื่อคำ้ (1,472)  (1,472) 
     - เพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกกระแสเงินสด (2,129)  (2,129) 
    รวมหน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (3,601)  (3,601) 

 
 สัญญำอนุพนัธ์มีไวเ้พื่อจุดประสงค์ในกำรป้องกนัควำมเส่ียง ไม่ใช่เพื่อกำรลงทุนเพื่อหวงัผลก ำไร 
อย่ำงไรก็ตำม หำกสัญญำอนุพนัธ์ใดไม่เข้ำเง่ือนไขกำรป้องกันควำมเส่ียง สัญญำอนุพนัธ์นั้นจะถูกจดั
ประเภทเป็น “เพื่อคำ้” ในกำรบนัทึกบญัชี และวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน และสัญญำ
อนุพนัธ์นั้นจะแสดงรำยกำรไวเ้ป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินหมุนเวยีน เน่ืองจำกจะครบก ำหนดภำยใน 12 เดือน
หลงัรอบระยะเวลำบญัชี 

รำยละเอียดของตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 จ ำนวนเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ  ครบก ำหนดสญัญำ 

สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้        
เหรียญสหรัฐฯต่อบำท 1,010,167 เหรียญสหรัฐฯ  32.36-33.46 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ  มีนำคม-พฤษภำคม 2565 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
วนัที ่31 ธันวาคม 2564 

 
 งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 

 จ ำนวนเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำ  ครบก ำหนดสญัญำ 

สญัญำขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้        
เหรียญสหรัฐฯต่อบำท 396,700 เหรียญสหรัฐฯ  29.93-31.04 บำทต่อเหรียญสหรัฐฯ  พฤษภำคม-มิถุนำยน 2564 

 
 สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 

   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564  และ 2563 เฉพำะบริษทัมีสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียกับสถำบนั
กำรเงินเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของภำระหน้ีสินทำงกำรเงินระยะยำว สกุลเงินบำท จ ำนวน 
3 สัญญำ และ 2 สัญญำ เป็นจ ำนวนเงินรวม 400 ล้ำนบำท และ 290 ล้ำนบำท ตำมล ำดับโดยคู่สัญญำมี
ขอ้ตกลงจะจ่ำยช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้ระหวำ่งกนัตำมเง่ือนไขและขอ้ก ำหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 

 
  ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ (Credit risk) 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงดำ้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีนโยบำยในกำรใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงัโดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ีท่ีดี โดยจ ำนวนท่ีอำจ
ตอ้งสูญเสียสูงสุดจำกกำรให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยจะเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีในงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน 
 

 ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยำวจำก

สถำบนักำรเงิน ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียเกิดข้ึนจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำดในอนำคตซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย ควำมเส่ียงของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมจำกธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศเน่ืองจำก
หน้ีสินทำงกำรเงินดงักล่ำวส่วนใหญ่จดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและมีอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำดอกเบ้ีย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำม

ประเภทอตัรำดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 15,898  -  94,588  110,486 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  707,264  707,264 
ลูกหน้ีตำมสญัญำ -  12,339  -  12,339 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร -  -  20,879  20,879 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  597  597 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  20,394  20,394 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  83,180  83,180 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 559,259  -  -  559,259 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  466,647  466,647 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  5,836  5,836 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  596,697  -  596,697 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  -  110,294  -  110,294 
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  3,601  -  3,601 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 27,485  -  40,503  67,988 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  666,457  666,457 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร -  -  35,939  35,939 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  32,499  32,499 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  84,699  84,699 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 450,215  -  -  450,215 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  472,816  472,816 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  5,317  5,317 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  640,903  -  640,903 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  -  133,994  -  133,994 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  178  178 
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  4,052  -  4,052 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  15  15 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 15,888  -  23,961  39,849 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  628,683  628,683 
ลูกหน้ีตำมสญัญำ -  12,339  -  12,339 
เงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ย -  34,910  -  34,910 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร -  -  20,879  20,879 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  597  597 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  16,427  16,427 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  80,257  80,257 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 463,254  -  -  463,254 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  530,728  530,728 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  3,987  3,987 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  588,253  -  588,253 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  -  53,512  -  53,512 
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  3,601  -  3,601 

 
 พนับำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 
 อตัรำดอกเบ้ีย  อตัรำดอกเบ้ีย  ไม่มี  รวม 
 ปรับข้ึนลง  คงท่ี  อตัรำดอกเบ้ีย   
 ตำมอตัรำตลำด       
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน          
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 6,897  -  26,473  33,370 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  550,962  550,962 
รำยไดท่ี้ยงัไม่เรียกช ำระงำนโครงกำร -  -  35,939  35,939 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน -  -  14,620  14,620 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  82,875  82,875 
หน้ีสินทำงกำรเงิน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 289,541  -  -  289,541 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน -  -  561,999  561,999 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน -  -  2,204  2,204 
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  -  614,651  -  614,651 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ  -  61,471  -  61,471 
หน้ีสินทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน -  -  178  178 
หน้ีสินทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  4,052  -  4,052 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -  -  15  15 
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ควำมเส่ียงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity risk) 
 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องอำจเกิดจำกกำรท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไม่สำมำรถขำยสินทรัพยท์ำง
กำรเงินไดท้นัเวลำดว้ยรำคำท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ำยุติธรรม บริษทัและบริษทัยอ่ยอำจมีควำมเส่ียงดำ้นสภำพ
คล่องดงัปรำกฎในงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยหำกบริษทัไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินช ำระ
ค่ำสินคำ้จำกลูกหน้ีกำรคำ้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้นักนักบักำรจ่ำยช ำระหน้ีทำงกำรคำ้ 
 สินทรัพยท์ำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝำกธนำคำรและลูกหน้ี
กำรคำ้ซ่ึงมีสภำพคล่องและเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็วแสดงในมูลค่ำยติุธรรม 

 
ควำมเส่ียงดำ้นอตัรำแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
  (หน่วย : หน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกุลเงิน  สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน  สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน 

  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

เหรียญสหรัฐฯ  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 

หยวน  27  27  392,962  693,324  27  27  392,962  693,324 
 

  บำท 
สกุลเงิน  อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

  2564  2563 
เหรียญสหรัฐฯ  33.4199  30.2068 
ยโูร  37.8948  37.2578 
เยน  0.2906  0.2945 
หยวน  5.2507  4.6927 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
  มูลค่ำยุติธรรมหมำยถึงจ ำนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ำยตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทำงกำรเงินกนัในขณะท่ี

ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนัมูลค่ำยุติธรรมไดม้ำจำกรำคำตลำดท่ีก ำหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมจ ำแนกตำม
วธีิกำรประมำณมูลค่ำ ควำมแตกต่ำงของระดบัขอ้มูลสำมำรถแสดงไดด้งัน้ี 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 1 : รำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ี
สำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลรำคำตลำด) หรือโดยออ้ม (ได้แก่ ขอ้มูลท่ีค ำนวณมำ
จำกรำคำตลำด) ส ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

• ขอ้มูลระดบัท่ี 3 : ขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้
จำกตลำด (ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้ 

 
38. กำรบริหำรจดักำรทุน 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทั คือ กำรจดัให้มีโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี
เหมำะสมและกำรด ำรงไว ้ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 
39. กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน 

  กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจำกกิจกรรมจดัหำเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  กำรแปลงค่ำ 

อตัรำแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 450,215  109,044  -  -  559,259 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 640,904  (44,207)  -  -  596,697 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 133,994  (40,573)  10,038  6,835  110,294 

 รวม 1,225,113  24,264  10,038  6,835  1,266,250 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 

 งบกำรเงินรวม (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  กำรแปลงค่ำ 

อตัรำแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

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

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

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 7,533  17,684  108,658  119  133,994 

 รวม 1,413,740  (297,404)  108,658  119  1,225,113 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  กำรแปลงค่ำ 

อตัรำแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 289,541  173,713  -  -  463,254 

เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 614,651  (26,398)  -  -  588,253 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 61,471  (17,997)  10,038  -  53,512 

 รวม 965,663  129,318  10,038  -  1,105,019 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร (พนับำท) 

 ยอดตำมบญัชี  กระแสเงินสด  รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตำมบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2562 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  กำรแปลงค่ำ 

อตัรำแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2563 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

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

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

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

 รวม 1,260,907  (308,400)  13,156  -  965,663 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2564 
 
40. ภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนภำยหนำ้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

40.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นำคำรในประเทศสองแห่งออกหนงัสือค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำใน
โรงงำนเป็นจ ำนวน 15.53 ลำ้นบำท 

40.2 บริษทัได้ให้ธนำคำรผูใ้ห้สินเช่ือหลักกับบริษทัออกหนังสือค ้ ำประกันสัญญำซ้ือขำยของ
บริษทักบับริษทัคู่สัญญำเป็นจ ำนวนเงิน 48.77 ลำ้นบำท 

40.3 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัท่ีตกลงไวเ้พื่อให้ไดม้ำซ่ึงสินคำ้และทรัพยสิ์นจ ำนวนเงิน 
61.92  ลำ้นบำท 

 
41.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในรอบระยะเวลำรำยงำน 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัมีเหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัท่ีในระยะเวลำรำยงำนดงัน้ี 
 41.1 ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 13 มกรำคม 2565 ท่ี

ประชุมมีมติอนุมติัเขำ้ซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทั มำสเตอร์ ลอนดร้ี จ  ำกดั ในอตัรำร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียน เป็นจ ำนวน 59,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่ำซ้ือรวมทั้งส้ิน 62,997,900 บำท จำกผู ้
ถือหุน้เดิม โดยกำรเขำ้ท ำรำยกำรคร้ังน้ีมีผลใหบ้ริษทัไดม้ำซ่ึงบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ 

 41.2 เม่ือวนัท่ี 27 มกรำคม 2565 บริษทัได้เข้ำท ำสัญญำจำ้งเหมำงำนก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนกับ
บริษทัในประเทศแห่งหน่ึง มูลค่ำตำมสัญญำจ ำนวนเงิน  33.17 ลำ้นบำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) 

41.3 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 3/2565 เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ พ.ศ.2565 มีมติอนุมติัให้
น ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมติัจ่ำยปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัรำ
หุ้นละ 0.08 บำท รวมเป็นเงินจ ำนวนทั้งส้ินไม่เกิน 45,926,395.60 บำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปัน
ผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 4 พฤษภำคม 2565 ทั้งน้ี สิทธิในกำรไดรั้บเงินปันผลดงักล่ำวยงัมีควำม
ไม่แน่นอนจนกวำ่จะไดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 

 
42. กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ซ่ึงปัจจุบนัมีกำรแพร่
ระบำดอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้เศรษฐกิจยงัมีกำรชะลอตวัและมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรมโดยรวม 
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงไรก็ตำม ฝ่ำยบริหำรของบริษทัและ
บริษทัย่อยได้ติดตำมควำมคืบหน้ำของสถำนกำรณ์ดังกล่ำว และท ำกำรประเมินผลกระทบทำงกำรเงิน
เก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง  

 
43. กำรอนุมติังบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทัเม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2565 
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• ประวติักรรมการ 
1.   ดร.ด ำริ สุโขธนัง 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 72 ปี  
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A. 

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

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

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

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2560–ปัจจบุนั ประธานกรรมการบรษิทั 
: บรษิทั มหาชยัฟู้ด จ ากดั   

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

 - ปี 2556–ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรษิทั 
: บรษิทั ไทย ออโต ทูลส ์แอนดด์าย จ ากดั 

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

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

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

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

เอกสารแนบ 1 : ประวติักรรมการ ผู้บริหาร ผูที้ไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั  

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

ส่วนท่ี 4 กำรรบัรองควำมถกูต้องของข้อมลู 
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2.  นำยคงศกัด์ิ  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /รองประธานกรรมการ 

อำย ุ 82 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสวา่งวทิยา 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 15 กรกฎาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  10 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 - ไมม่ ี- 

 
  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
 คณะกรรมการอสิระ 1/1 ครัง้ 

 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1) บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั (ชื่อเดมิ มลิลแ์พค จ ากดั) 
2) บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน 36,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.41  

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

ขายหุน้/โอนหุน้สามญัจ านวน  32,441,747 หุน้ 
หุน้สามญัจ านวน 67,200,525 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 11.71 
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3.   นำงมำลี  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 

อำย ุ 78 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านแพว้วทิยา 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 

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

 - ปี 2557–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั พเีจดบัเบิล้ย ูออโตอวี ีจ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) 

 - ปี 2554–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมาร์เกต็ติง้ จ ากดั 
 - ปี 2533–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั) 
 - ปี 2556–2560 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554- 2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
   
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้ 
 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 5 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1. บรษิทั พเีจดบัเบิล้ย ูออโตอวี ีจ ากดั 

(ชื่อเดมิ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
3. บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
4. บรษิทั พ.ีซ.ีพ.ีมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
5. บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั) 
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4.   นำยวิวรรธน์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรหิาร 

อำย ุ 56 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร แนวโน้วทศิทางการท า M&A ประเดน็ส าคญัทีต่อ้งพจิารณาและกลยทุธก์ารท า M&A  

ใหป้ระสบความส าเรจ็ 
สถาบนัพลาสตกิ 
- Packaging Trend for New Normal จบัตามองเทรนดบ์รรจภุณัฑห์ลงั COVID-19 

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- การปฏริปูธรุกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่น 2 ปี 2562 

วทิยาลยัปกป้องราชอาณาจกัร 
- วปอ. รุน่ 62 

สถาบนั RISE (Regional Corporate Innovation Accelerator) 
- Corporate Innovation Summit 2019 

สมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) 
- TMA Discovery Day 2018  

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- IOD Director Briefing รุน่ 1/2018  
- หลกัสตูร Financial Statements for Director (FSD) รุน่ 33/2017 
- หลกัสตูร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่32/2003 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน  67,200,525 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 11.71 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั                        
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

ขาย/โอนหุน้สามญัจ านวน 5,525,041 หุน้ 
หุน้สามญัจ านวน  36,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.41 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้ 
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สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- หลกัสตูรการปฏริปูธรุกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม" Brain รุน่ที ่2 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 24/2017 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability  

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2563–ปัจจบุนั 
- ปี 2561–ปัจจบุนั 

กรรมการ : บรษิทั ตน้กลา้ฟ้าใส ฟู้ดแคร ์เซน็เตอร ์จ ากดั 
กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 

 - ปี 2558–ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
 : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับิล้ย ูออโตอ้วี ีจ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) 

 - ปี 2554– ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2553– ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั จ ากดั) 
 - ปี 2553– ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2551– ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

(ชื่อเดมิ บรษิทั ปัญจวฒันามารเ์กต็ติง้ จ ากดั) 
 - ปี 2548– ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 
 - ปี 2557-2558 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 

: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554–2557 กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  

: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ. คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2547–2554 กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530–2554 กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 8 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั ตน้กลา้ฟ้าใส ฟู้ดแคร ์จ ากดั 
2. บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 
3. บรษิทั พเีจดบับิล้ย ูออโตอ้วี ีจ ากดั(ชื่อเดมิ บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 
4. บรษิทั ปัญจวฒันา(เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
5. บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั จ ากดั) 
6. บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
7. บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

(ชื่อเดมิ บรษิทั ปัญจวฒันามารเ์กต็ติง้ จ ากดั) 
8. บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั                              - ไมม่-ี 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 30 พฤศจกิายน 2530 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 34 ปี  
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กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2564 

หุน้สามญัจ านวน 55,868,660 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 9.73  

5.  นำยสำธิต  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 

อำย ุ 54 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 
  สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- หลกัสตูร แนวโน้วทศิทางการท า M&A ประเดน็ส าคญัทีต่อ้งพจิารณาและกลยทุธก์ารท า M&A  
ใหป้ระสบความส าเรจ็ 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- หลกัสตูรวทิยาการการจดัการส าหรบันกับรหิาร ระดบัสงู (วบส.) รุน่ที่ 5 - คณะรฐัประศาสนศาสตร ์  

ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- หลกัสตูรผูน้ าการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital CEO) รุ่นที ่1 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่29/2017 
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุน่ที ่11/2011 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่121/2011 
- หลกัสตูร Purposefully Designing a winning culture 
- หลกัสตูร Laws vs Business Practice – An Insider’s view 

   

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

- ไมม่ ี- 
หุน้สามญัจ านวน 6,050,000 คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 1.05 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2/2 ครัง้ 
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ประวติักำรท ำงำน ปี 2557–ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด  
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั พเีจดบัเบิล้ย ูออโตอ้วี ีจ ากดั 
(ชื่อเดมิ บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) 

 - ปี 2538–ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั จ ากดั) 
 - ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2546–2554 กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2536-2546 ผูจ้ดัการทัว่ไป : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2534-2536 ผูจ้ดัการฝ่ายผลติ : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

6.  ดร.พิรฬุห ์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   
 

อำย ุ 48 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla 

- ปรญิญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla 
- ปรญิญาตร ีวศิวอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั พเีจดบัเบิล้ย ูออโตอ้วี ีจ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั) 
2. บรษิทั พเีจ เมดคิอล จ ากดั (ชื่อเดมิ บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั จ ากดั) 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 9 ตุลาคม 2535 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 29 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน 32,661,428 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 5.69 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั                            
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
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กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
- หลกัสตูรสรา้งเสรมิศกัยภาพผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อกา้วสู่ยคุดจิทิลั รุน่ที ่2 (EDIT รุน่ 2) 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุ่นที ่150/2011 
- หลกัสตูร Director Breakfast Talk รุน่ที ่2/2011 
- หลกัสตูร Financial Statements for Director รุน่ที ่13/2011 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุน่ 13/2014                                                                                                            

สภาวชิาชพีบญัช ี
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 

สถาบนัพระปกเกล้า 
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับริหารระดบัสงู รุน่ที ่11/2013  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-  หลกัสตูรธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุน่ที ่5  

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2561-ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 
 - ปี 2560 -ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  

:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556-ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554-ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปัญจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2553-ปัจจบุนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2554-ม.ค.2565 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2556-2560 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

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

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

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

 - ปี 2547-2551 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ   
: วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 6 บรษิทั ไดแ้ก่ 
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7.   นำงสำวจรญัญำ  แสงสุขดี 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 57 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

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

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

หลกัสตูรสาขาวชิาสนัตศิกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั ร่วมกบั ส่วน
งานหลกัสตูรระยะสัน้ หลกัสตูรสาขาวชิาสนัตศิกึษา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั วทิยาลยั
พทุธศาสตรน์านาชาต ิมจร มลูนิธพิระพทุธศาสนาเพื่อสนัตภิาพ และมลูนิธโิพลวพลอื (ทางสวา่ง) 
- หลกัสตูร โคช้สต ิรุน่ที ่1 

หา้งหุน้สว่นสามญัเคอเรจทูโคท้ 
- หลกัสตูร Facilitation From Your Heat 

สภาวชิาชพีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- หลกัสตูร CFO Certification Program รุ่นที ่23 

บรษิทั ยนิูค เซมนิา แอนด ์เทรนน่ิง จ ากดั 

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

 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน 54,930,387 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 9.57 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

ซือ้/รบัโอนหุน้สามญั จ านวน 5,241,747 หุน้ 
- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 
2/2 ครัง้ 
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- หลกัสตูร Group Company PDPA Compliance + Data Processing Agreement 

คณะนิตศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- หลกัสตูร ประกาศนียบตัรกฎหมายการเงนิและธนาคาร รุน่ที ่8 

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

อื่นๆ  
-  ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารในอนาคต SIY Practicum ลขิสทิธิข์อง Google (Mindfulness-Based 
Emotional Intelligence) 
- ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารในอนาคต FA (Facilitation Skills for Coaches) 
- ทกัษะทีจ่ าเป็นของผูบ้รหิารในอนาคต Group & Team Coaching 
- Herat Skills to The Hero's Jurney 
- ผูไ้กล่เกลีย่ขอ้พพิาท ตาม พ.ร.บ. ผูไ้กล่เกลีย่ พ.ศ. 2562 รุน่ 2 
- วทิยากรต้นแบบสนัตภิาพ รุ่น 6 
 

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

 - ปี 2554–ปัจจบุนั 
- ปี 2540–ปัจจบุนั 

บรษิทั แฮปป้ี เมมโมรี ่จ ากดั 
กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั แทก็ซ์สเปเชยีลลสิท ์จ ากดั 

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

: บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี– 

 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 3 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั แฮปป้ี เมมโมรี ่จ ากดั 
2. บรษิทั แทก็ซส์เปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
3. บรษิทั บางกอกเทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ ากดั 
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กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั                               - ไมม่ ี- 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

- ไมม่ ี- 
 
 
- ไมม่ ี- 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

-ไมม่-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำร
ใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ 

-ไมม่-ี 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั                                                 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ                  4/4  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                   2/2  ครัง้ 
 คณะกรรมการอสิระ                                                  1/1  ครัง้ 

 
8. รศ.ดร.เอกชยั  นิตยำเกษตรวฒัน์ 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 58 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก สาขาการเงนิ  สถาบนัการศกึษา  University of Mississippi, 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิการเงนิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ี สาขาวทิยาศาสตร(์เคมวีศิวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

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

ประวติักำรท ำงำน 
- ปี 2554 -ปัจจบุนั 

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

 
- ปี 2554–ปัจจบุนั 

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

 
- ปี 2553–ปัจจบุนั 

กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
: บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
(ชื่อเดมิ บรษิทั ยนิูเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท ์แอนด ์เคมคิลัส ์จ ากดั (มหาชน)) 
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 - ปี 2551–ปัจจบุนั 
- ปี 2552–2562 

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 - ปี 2549–2562 
กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ : 
บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2550 – 2553 คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
 - ปี 2547 – 2549 รองคณบดฝ่ีายวางแผนและพฒันา : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 

กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน จ านวน 3 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
- บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 

  กิจกำรท่ีไม่เป็นบริษทัจดทะเบียน    - ไมม่ ี- 

9.   นำยณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 53 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Dallas, Irving, Texas  

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

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

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน 156,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.03  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 4/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
 คณะกรรมการอสิระ 1/1 ครัง้ 
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ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557-ปัจจบุนั กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2547–ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั นูนา จ ากดั 
 - ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง :  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556–2562 กรรมการ : บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 
 - ปี 2548–2552 กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2545–2548 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ส านักคณะกรรมการ  

: บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ากดั(มหาชน) 
 - ปี 2544–2545 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝ่ายวาณิชธนกจิ : ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 1 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั นูนา จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 10 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร -ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั 6/6 ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 4/4 ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1 ครัง้ 
 คณะกรรมการอสิระ 1/1 ครัง้ 
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• ประวติัผูบ้ริหาร และ เลขานุการบริษทั 
1.  นำงพริม  ชยัวฒัน์ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 
อำย ุ 46 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 
 
 
 
 
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
-  หลกัสตูร แนวโน้วทศิทางการท า M&A ประเดน็ส าคญัทีต่อ้งพจิารณาและกลยทุธก์ารท า M&A    
ใหป้ระสบความส าเรจ็ 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที ่36/2017 
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ที ่37/2011  
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management รุ่นที ่6/2011  
- หลกัสตูร Effective Minute Taking รุน่ที ่19/2011  
- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ที ่37/2010  
- หลกัสตูร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุ่นที ่9/2009  

บรษิทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิต ิจ ากดั 
- มาตรฐานรายงานการเงนิ TFRS 15 

กรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม 
-  กจิกรรม Coaching เชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 

สถาบนัเทคโนโลยแีละการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
-  Smart Factory for Industry 4.0 

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

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ ์
-  CIA Review Part lll 
-  ความทา้ทายของผูต้รวจสอบกบัเทคโนโลย ีAI และ Block chain 
-  เล่าข่าวทุจรติและผดิมาตรฐานบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุน่ที ่1/62 
-  Data Analytics for Internal Auditor รุน่ที ่2/62 
-  หลกัสตูร Data Analytics for Internal Auditor รุน่ที ่2/62  
-  หลกัสตูรเรื่องเล่าข่าวทุจรติและผดิมาตรฐานบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีน รุ่นที ่1/62  
-  หลกัสตูรความทา้ทายของผูต้รวจสอบกบัเทคโนโลย ีAI และ Blockchain 
-  หลกัสตูรมาตรฐานรายงานทางการเงนิ TFRS 15  
-  หลกัสตูรนกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่104) 
-  หลกัสตูรนกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่105) 
-  หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
-  หลกัสตูร TFRS 2561 รุน่ที ่2/61 (หลกัสตูรยอ่ย 702) 
-  หลกัสตูรกรอบแนวทางการควบคมุภายใน J-SOX 
-  หลกัสตูรเทคนิคการสรา้งระบบงานทีด่ ี(หลกัสตูรที่ 3) 
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-  หลกัสตูรเทคนิคการสรา้งระบบงานทีด่ ี(หลกัสตูรที่ 4) 
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร Consolidated Financial Management 
- หลกัสตูร การป้องกนัการทุจรติในองคก์ร รุ่นที่ 5  
- หลกัสตูร Consolidated Financial Management  
- หลกัสตูร Beyond Treasury Management  

อื่นๆ 
- Big Data & Cloud Computing 2020 Theme : The Big Data & Cloud Game Changer - 
Practical   Experiences 
- Training Scheduling      
- Alpha Coaching Program 
- กจิกรรม Coaching เชื่อมโยงเครอืขา่ยดา้นโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน 
- การใชง้าน Excel 2010 ระดบักลาง 
- Smart Factory for Industry 4.0  
- CFO Innovation Forum (CFO Innovation) 
- หลกัสตูร การจดัท างบการเงนิรวม และการจดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์                                       
(กรณีศกึษาการจดัท างบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2558 
-  หลกัสตูร การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายควบรวมกจิการ ศูนยส์ง่เสรมิพฒันาความรูต้ลาด
ทุน  
-  หลกัสตูร การเตรยีมความพรอ้มในการออกหุน้กู ้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
-  Management Communication Sasin Business English 
-  Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability โดยตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
-  Draft Transfer Pricing Law PWC 

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

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

 - ปี 2551 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 - ปี 2549 – 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัช ี:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2546 – 2549 หวัหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงนิ  

:  บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate 
 - ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
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กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน 
รอ้ยละ 0.06  

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 
 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 

2. นำยเสกสรรค ์สินบนัลอืกลุ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
อำย ุ 48 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ีเทคโนโลยพีลาสตกิ  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี  

บรษิทั อนิเตอรฟิ์นสแ์อดไวเซอรี ่จ ากดั 
- Business Continuity Plan 

บรษิทั อพัเพอร ์แฮนดส์ โซลูชัน่ส ์จ ากดั        
- Alpha Coaching Program 

อื่นๆ 
- Big Data & Cloud Computing 2020 Theme : The Big Data & Cloud Game Changer - 
Practical   Experiences 
- Training Scheduling      
- Alpha Coaching Program 
 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2559 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

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

 - ปี 2539 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานวจิยั และพฒันา 
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน 

รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 
 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
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3.นำงสำวเพญ็จนัทร ์โตบำรมีกลุ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิาร ( Chief Administrative Officer )  
อำย ุ 56 ปี 
กำรศึกษำ ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธรุกจิ สาขาการเงนิการธนาคาร  มหาวทิยาลยัสยาม 
กำรอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทบำทหน้ำท่ี 

- Chief People officer Program CPO#15 
- 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 
- อบรมเชงิปฏบิตักิารจดัท าแผนธุรกิจ MDICP 

ก าหนดแผนกลยทุธด์า้นงานจดัซือ้ จดัหา งานทรพัยากรมนุษย ์และแผนการด าเนินการทางธรุกจิ 
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ร และรบัผดิชอบการบรหิารการด าเนินงานของบรษิทั ตามทีไ่ดร้บั
มอบหมายจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

ประวติักำรท ำงำน ปี 2564 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิาร 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2560- 2564  ผูอ้ านวยฝ่ายจดัซือ้ จดัจดัหา และ ผูอ้ านวยการฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์ 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2559-2560  ประธานเจา้หน้าทสีายงานปฏบิตักิาร  
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2554 – 2559 
 

ผูอ้ านวยการฝ่ายผลติ  สาขา ชลบุร ี 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 ปี 2551-2553 
 

ผูอ้ านวยการฝ่ายหว่งโซ่อุปทาน  สาขา สมทุรสาคร 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั  

 ปี 2546-2551 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนและควบคมุการผลติ  สาขา สมทุรสาคร 
บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั  

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน 

รอ้ยละ 0.06 
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กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
 
 

4.นำงสำวนิชำลกัษณ์ เหมอืนเผอืก 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการปฏบิตักิาร 
อำย ุ 47 ปี 
กำรศึกษำ ปรญิญาตร ีสาขาเคม ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี  

- 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 

ประวติักำรท ำงำน - ส.ค. 2564 – ปัจจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการปฏบิตักิาร 
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2562 - ก.ค. 2564   ผูอ้ านวยการสายงานห่วงโซ่อุปทาน 
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2559 - 2561 ผูอ้ านวยการสายงานประกนัคุณภาพ 
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2557 - 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคณุภาพ 
: บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 - ไมม่ ี- 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2564 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
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1. นางสาวสุพตัตรา   นิจจะยะ 
ต าแหน่งในบริษทั ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 

อาย ุ 33 ปี 
การศึกษา - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

การอบรม 
บทบาทหน้าท่ี 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- การทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ 
- วธิกีารประเมนิความเสีย่ง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 

Entis Management 
- Successful Leaderships and Supervisory Skills Technique 

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
- Compliance and Compliance Audit 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- กลไกส าคญัในการก ากบัดแูลและการสรา้งคุณคา่เพิม่ทางธรุกจิ 
- การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
- หลกัการบรหิารกจิการที่ด ี
อื่นๆ 

- การควบคมุภายในดว้ยการประเมนิตนเอง (CSA) 
- ความทา้ทายของผูต้รวจสอบภายในต่อการสรา้งมลูคา่เพิม่ในภาวะเศรษฐกจิปัจจบุนั 

- การปรบัระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 เขา้สูเ่วอรช์ัน่ 2008 และการจดัท าเอกสาร QM,QP และ 
บรหิารองคก์ร 

- การบรหิารหน้างานดว้ย 3 G และ 5 Why 
- การป้องกนัการทุจรจิในองคก์ร 
- หลกัสตูร“ Enterprise Risk Management for Improvement and Better Performance ” 

ประวติัการท างาน - ปี 2565 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2558 – 2564 หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 – 2558 เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน : บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 – 2557 เจา้หน้าที ่Qsys Auditor : บรษิทั มาลนีโกลด ์โปรดกัส์ 
 - ปี 2554 – 2556 เจา้หน้าทีว่ศิวกรรม : บรษิทั อนิเดก็ซ ์อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจการท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญา - ไมม่ ี- 

เอกสารแนบ 3 : ประวติัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 - ไมม่ ี- 
การซ้ือขายหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่างปี 2564 
การถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
 

 
 
 
 
 



 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  | 197 

 

ในปี 2564 บรษิทัไดป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิ ซึง่ประเมนิโดย บรษิทั บรษิทั เบรนทโ์จ โคเซนส ์คอนซลัติง้ จ ากดั  ซึง่ราคา
ประเมนิมมีลูคา่ต่างจากราคาตามบญัช ีบรษิทัไมไ่ดน้ าส่วนต่างมลูค่าประเมนิของทรพัยส์นิมารบัรูใ้นงบแสดงฐานะทางการเงนิ  

อยา่งไรกต็าม ทุกๆ 3 ปี บรษิทัจะมกีารประเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิเพื่อใชป้ระกอบพจิารณาการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยต์ามมาตรฐาน
การบญัช ี และบรษิทัมนีโยบายการบญัชแีสดงรายการสนิทรพัยใ์นราคาทุนหกัดว้ยคา่เสื่อมราคาสะสม 

 

เอกสารแนบ 4 :     ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจและรายละเอียดเก่ียวกบั 
รายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
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นโยบายก ากบัดแูลกิจการ 
CORPORATE GOVERNACE POLICY 

 
 
 

 
บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 

 
 

อนุมติัเมือ่วนัที ่14 สิงหาคม 2556 
ทบทวนทกุปี ล่าสดุครัง้ที ่8 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่19 กมุภาพนัธ ์2565 

เอกสารแนบ 5: นโยบายและแนวทางปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ ฉบบัเตม็ และจรรยาบรรณ

ธรุกิจ ฉบบัเตม็ 
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สารบญั 
 

บทน า 1 

1. สิทธิของผูถื้อหุ้น 2 

- การจดัการประชมุผูถ้อืหุน้ 
- การด าเนินการในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
- การจดัท ารายงานการประชมุและการเปิดเผยมตกิารประชมุผูถ้อืหุน้ 

2 
3 
3 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 4 

- การใหข้อ้มลูก่อนการประชมุผูถ้อืหุน้ 
- การคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 
- การป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
- การมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการ 
การท ารายการระหว่างกนั 

4 
4 
4 
5 
5 
 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 7 

- นโยบายการปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยี 
- การป้องกนัและต่อตา้นทุจรติ คอรร์ปัชัน่ 
- การแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน 

7 
8 
10 

4. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 11 

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 12 
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บทน า 
 

บรษิัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”)    ได้ตระหนักและให้
ความส าคญัต่อระบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึง่จะท าใหเ้กดิความ
เชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งและส่งผลให้ธุรกจิมีความเจรญิเติบโตอย่างยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง บรษิัทจงึได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี   โดยมี
หลกัการและแนวทางปฏบิตัิทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และขอ้แนะน าของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดบัการด าเนินการทีม่อียู่แลว้ ใหม้ี
ความเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน และไดม้กีารสื่อสารให้คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทไดร้บั
ทราบและถือปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง อนัเป็นการเสรมิสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างแท้จริง      
โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี้ 

หมวดที ่1  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ (The Rights of Shareholders) 

หมวดที ่2 การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หมวดที ่3 การค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (The Role of Stakeholders) 

หมวดที ่4  การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส (Disclosure and Transparency) 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



 
 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  | 201 

 

หมวดท่ี 1   สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)  

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบรษิทัผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการใหท้ าหน้าทีแ่ทน
ตนและมสีทิธใินการตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทัจงึควรสง่เสรมิใหผู้ถ้อื
หุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

บรษิัทตระหนักและให้ความส าคญัในสทิธิข ัน้พื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนใน
หลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิทั ไดแ้ก่  การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งในก าไรของบรษิทั การไดร้บั
ขา่วสาร  ขอ้มูลของบรษิทัอย่างเพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อแต่งตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบรษิัท เช่น การจดัสรรเงินปันผล การ
ก าหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน  และการอนุมัติรายการพิเศษ  
ตลอดจนการซกัถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ข้อความ
เหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้    

1. การจดัการประชุมผูถ้อืหุ้น 
1.1. บรษิัทดูแลและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุน

สถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาตเิขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ 
1.2. บรษิัทได้มอบหมายให้ บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียน

หลกัทรพัย์ของบรษิัท เป็นผู้ด าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี
เวลาศกึษาขอ้มลูล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม หรอืเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนดทุกครัง้  และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสอืพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนั
ประชุม โดยจะตอ้งโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วนัตดิต่อกนั  

1.3. มกีารใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุมโดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ
ที่เสนอ ตามที่ระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุมสามญัและวสิามญัผู้ถือหุ้นหรอืในเอกสารแนบวาระการ
ประชุม  และละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของ
บรษิทั 

1.4. บรษิทัจดัอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงอย่างเตม็ที ่และ
ละเวน้การกระท าใดๆ ทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้  

1.5. บรษิัทเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้เสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดอืนตุลาคม 
ถึงเดือนธนัวาคม ของทุกปี และส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุขัน้ตอนที่ชดัเจนไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิัท www.pjw.co.th   ในส่วนของ
นกัลงทุนสมัพนัธ ์

1.6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บรษิัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึ่ง
แบบใดทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุม 

1.7. ก่อนวนัประชุม เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ สามารถสง่ความเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามเกีย่วกบัวาระการ
ประชุมไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุม  โดยแจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขัน้ตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
www.pjw.co.th  ในสว่นของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้  

2 



บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  | 202 

 

2. การด าเนินการในวนัประชุมผูถ้ือหุ้น 

2.1. บรษิัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบรษิัท ผู้บรหิารและหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง รวมทัง้ผูส้อบบญัช ีเขา้
ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้อย่างพรอ้มเพรยีงกนั 

2.2. บรษิัทใช้ระบบบารโ์ค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุม
สามารถกระท าไดร้วดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า  และเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 
ชัว่โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถงึเวลาก่อนการพจิารณาวาระสุดทา้ย และมเีจา้หน้าทีข่อง
บรษิทัคอยดแูลตอ้นรบัและใหค้วามสะดวก  

2.3. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอื
ตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ  ก่อนการลงมติในวาระใดๆ ทัง้นี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมี
กรรมการและผู้บรหิารที่เกีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อตอบค าถามในที่ประชุม รวมทัง้จะมกีารบนัทกึ
ประเดน็ซกัถามและขอ้คดิเหน็ที่ส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม  เพื่อให้ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้  
ประธานทีป่ระชุมควรจดัสรรเวลาใหอ้ย่างเหมาะสม  

2.4. ในการประชุมเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ
ได้ทลีะคน ซึง่ผูถ้ือหุน้มสีทิธทิีจ่ะเลอืกผูแ้ทนทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัิเหมาะสมเขา้มาท าหน้าที่กรรมการ
เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ของตนเอง ซึง่จะท าใหเ้กดิความหลากหลายและเป็นตวัแทนของผูถ้อืหุ้น
อย่างแทจ้รงิ 

2.5. บรษิทัจดัใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอืตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามญัและวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้ และเปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

3. การจดัท ารายงานการประชมุและการเปิดเผยมติการประชมุผูถ้ือหุ้น 

3.1. บริษัท ได้จดัให้มีการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยมีการบันทึกการชี้แจงขัน้ตอนการ
ลงคะแนน และวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาส
ใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็ หรอืซกัถาม  บนัทกึค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีูถ้อื
หุน้เหน็ดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีง รวมถงึบนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการที่
ลาประชุม 

3.2. บรษิทัจะแจง้รายงานสรุปผลการลงมตผิ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์
ของบรษิทัภายในวนัเดยีวกนักบัวนัประชุม หรอือย่างชา้ภายใน 9.00 น. ของวนัท าการถดัไป  และจะ
จดัส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั รวมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้  
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หมวดท่ี 2   การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้อืหุน้ทุกราย ทัง้ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร รวมทัง้ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิควร
ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้สว่นน้อยทีถู่กละเมดิสทิธคิวรมโีอกาสไดร้บัการ
ชดเชย 

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชมุผูถื้อหุ้น 

1.1. บรษิทัแจง้ก าหนดการประชุมผู้ถอืหุน้พรอ้มระเบยีบวาระการประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการ
บรษิัท ผ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบริษัท  อย่างน้อย 28 วนั 
ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. บรษิัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ 
รวมทัง้สทิธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น   โดยระบุไว้ในหนังสอืเชญิประชุมและ
ก่อนเริม่การประชุม 

1.3. บริษัทจัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษส าหรบัผูถ้อืหุน้ชาวต่างชาต ิ 

2. การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย 

2.1. บรษิัทมนีโยบายที่จะสรา้งความเท่าเทยีมกนัให้เกดิขึน้กบัผูถ้ือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผูถ้ือ
หุ้นส่วนน้อย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นและชื่อ
บุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุ้น พรอ้มขอ้มูล
รายละเอยีดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรอื คุณสมบตัิและการให้ความยนิยอมของผู้ได้รบัการ
เสนอชื่อ ระหว่างเดอืน ตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคม ของทุกปี โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบขา่วของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ประกาศหลกัเกณฑแ์ละระบุขัน้ตอนทีช่ดัเจนไวใ้นเว็บไซต์
ของบรษิัท ในส่วนของนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยบรษิัทจะกลัน่กรองระเบยีบวาระที่จะเป็นประโยชน์อย่าง
แท้จรงิ และคดัสรรบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนน าเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและก าหนดในระเบยีบวาระการประชุมต่อไป  

2.2. รวมทัง้มนีโยบายทีจ่ะไม่เพิม่วาระการประชุมในทีป่ระชุมโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้ไดม้โีอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสนิใจ   

3. การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 

3.1. บรษิทัมกีารก ากบัดแูลการใชข้อ้มลูภายในอย่างเคร่งครดั เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มลูภายใน
ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ื่นในทางมชิอบ  เพื่อให้เกดิความยุติธรรมต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกราย โดยบรษิัทได้
ก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาข้อมูลภายในของบรษิัท และแนวทางป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค าสัง่ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่และก าหนดใหก้รรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานจะต้องไม่ท าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทโดยใช้ความลบั และ/หรอืขอ้มูล
ภายใน และ/หรอืเขา้ท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าโดย
ทางตรงหรอืทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบัข้อมูล
ภายในของบรษิัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกบั
ขอ้มูลภายในท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตนเอง คู่สมรส บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ ไม่ว่า
จะเป็นการซือ้ขายโดยทางตรงหรอืทางออ้ม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 1 เดอืน 
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ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี  และหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
อย่างน้อย 3 วนั 

3.2. บรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลแก่กรรมการ และผูบ้รหิารเกีย่วกบัหน้าทีท่ีต่้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัยข์อง
บรษิัท และบทก าหนดโทษตาม พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ .ศ.2535 และตาม
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรอืผู้บรหิารมกีารซื้อขาย
หลกัทรพัย์ของบรษิัท ต้องรายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่
บรรลุนิตภิาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 
วนัท าการให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อ
สาธารณะต่อไป และใหเ้ลขานุการบรษิทัรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและ
ผูบ้รหิารต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส 

3.3. บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะก าหนดโทษทางวนิัยส าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของ
บรษิทัไปใช ้หรอืน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย โดยพจิารณาลงโทษตามควรแก่
กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนังสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้ง การ
พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืใหอ้อก แลว้แต่กรณี เป็นตน้ 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1. บรษิทัไดย้ดึหลกัการในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั และไดก้ าหนดแนวทางการจดัการเรื่อง
การมสี่วนได้เสยีอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง
บรษิทักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีหรอืมสีว่นเกีย่วขอ้ง  

4.2. โดยเมื่อเกดิกรณีดงักล่าว ผูม้สี่วนไดเ้สยีในเรื่องนัน้จะต้องรายงานใหบ้รษิทัทราบโดยทนัท ีและไม่ร่วม
พจิารณาหรอืออกเสยีงในเรื่องนัน้ๆ รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางเพื่อมใิหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารทีม่สี่วน
ไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้ง เขา้ร่วมกระบวนการตดัสนิใจในการพจิารณาธุรกรรมดงักล่าว โดยในการ
ออกเสยีงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสยีในเรื่องใดไม่มีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้ 

5. การท ารายการระหว่างกนั 
 รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ บรษิัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ และข้อบังคบั ประกาศ ค าสัง่ หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนและตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการเกีย่วโยง
กนัของบรษิทั ตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ โดยบรษิทั มนีโยบาย
ในการท ารายการระหว่างกนัดงันี้  

ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มเีงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไปจะต้องกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคา
ตลาดและเป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length) บรษิทัไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว 
ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัเิป็นหลกัการ และฝ่ายจดัการสามารถอนุมตักิารท าธุรกรรมดงักล่าวได้ หาก
รายการดังกล่าวนัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่ส ัญญาทัว่ไปใน
สถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ของบรษิทั หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง โดยใหค้ณะกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีงดออกเสยีงใน
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วาระดังกล่าว ทัง้นี้บริษัทจะจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และการประชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส  

 โดยรายการทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้ทัว่ไป จะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ทีบ่รษิทั กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกจิการหรอืเป็นรายการทางการคา้ซึง่ธุรกจิโดยทัว่ไปมลีกัษณะเดยีวกบับรษิทั กระท าเพื่อสนับสนุน
รายการธุรกจิปกตขิองบรษิทั โดยรายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นรายการทีม่เีงื่อนไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็น
ธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ซึง่รวมถงึเงื่อนไขการคา้ทีม่รีาคาและเงื่อนไข ดงันี้  

– ราคาและเงื่อนไขทีบ่รษิทั ไดร้บัหรอืใหก้บับุคคลทัว่ไป  
– ราคาและเงื่อนไขทีบุ่คคลทีเ่กีย่วโยงกนัใหก้บับคุคลทัว่ไป  
– ราคาและเงื่อนไขที่บริษัท แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบธุรกิจในลกัษณะท านอง
เดยีวกนัใหก้บับุคคลทัว่ไป  

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้
บรษิัท จะจดัให้มผีู้เชี่ยวชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชเีป็นผู้ให้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว  เพื่อ
น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหม้คีวามมัน่ใจว่าการเขา้ท ารายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ยหรอืถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการท ารายการที่บริษัท ได้ค านึงถึง
ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ทุกราย  
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หมวดท่ี 3   บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

หลกัการ :  ผู้มีส่วนได้เสยีควรได้รบัการดูแลจากบริษัทตามสทิธิทีม่ ีตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง  มีกระบวนการ
ส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างบรษิัทกบัผู้มสี่วนไดเ้สยีในการสรา้งความมัน่คง ความมัง่คัง่ทาง
การเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใน ไดแ้ก่ ผู้
ถอืหุน้ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทั หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีภายนอก เช่น เจา้หนี้ ลกูคา้ คู่คา้ คู่แขง่ ภาครฐั สงัคม 
และชุมชน เป็นตน้ โดยบรษิทัตระหนกัดวี่าการสนบัสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์
ในการด าเนินงานและการพฒันาธุรกจิของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจะปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง
เพื่อใหส้ทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีดงักล่าวไดร้บัการดแูลเป็นอย่างด ี 

นอกจากนี้ ในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัไดค้ านึงถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย สทิธทิางการเมอืง 
สทิธมินุษยชนสากล การไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา และใหค้วามส าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มและ
สงัคม ตามแนวทางดงัต่อไปนี้ 

ผูถ้อืหุน้ : ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่
กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ ตลอดจนมุ่งมัน่ที่
จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบัผู้ถือหุ้น  โดยค านึงถึงการเจริญเติบโตของ
บริษัท อย่างยัง่ยืน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทัง้ยดึมัน่การด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

พนกังาน : บรษิทัมนีโยบายการจ่ายผลตอบแทนใหพ้นกังานทุกระดบัอย่างเหมาะสม ทัง้ใน
ระยะสัน้ทีส่อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละปี สอดคลอ้งกบัการ
จ่ายผลตอบแทนของบรษิทัในอุตสาหกรรมเดยีวกนั มกีารส ารวจการจ่ายค่าจา้ง
และผลตอบแทนของพนักงานทุกระดบักบัองคก์รภายนอก และในระยะยาวมกีาร
วดัผลการปฏบิตังิานและศกัยภาพของพนกังานไวอ้ย่างชดัเจน โดยบรษิทัจะจ่าย
ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงู รวมทัง้จดัให้
มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนทดแทน
ต าแหน่งงานของบรษิัท (Succession Plan) นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว 
บรษิทัไดม้กีารดูแลในเรื่องสวสัดกิารต่างๆ ใหแ้ก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยมี
การทบทวนการจดัสวสัดกิารต่างๆ อย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวะ
ทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมทัง้มกีารจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีใหก้บัพนักงาน โดยใหถ้อืว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรทีม่คีุณค่าอย่างยิง่ 
และเป็นหวัใจส าคญัที่เกื้อกูลให้การด าเนินธุรกจิประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
ดงันัน้บริษัทจึงมีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการท างาน  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
สง่เสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงานใหม้คีวามกา้วหน้า มคีวาม
มัน่คงในอาชีพ และปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภัยและค านึงถึง
สิง่แวดล้อม พร้อมให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการ
ท างาน รวมทัง้รกัษาสภาพแวดลอ้มการท างาน รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
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จากพนกังานทุกระดบัอย่างเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 

ลกูคา้ : มุ่งมัน่สรา้งความพงึพอใจและความมัน่ใจใหก้บัลูกคา้ เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อ
ลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องได้รบัสนิค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ใน
ระดบัราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้ปฏบิตัิ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั   มีการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานสนิค้าและบรกิารให้สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง รกัษาสมัพันธภาพที่ดี และ
ยัง่ยืนกบัลูกค้าอย่างจรงิจงั สม ่าเสมอ  รวมถึงไม่น าข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ของบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่คา้และเจา้หนี้ : ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารดัเอาเปรยีบ และมีความซื่อสตัย์ใน
การด าเนินธุรกจิ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่ค้าและเจ้าหนี้  โดยการปฏบิตัติาม
กฎหมาย และกติกาที่ก าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั  และมีจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิ ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจรติในการค้ากบัคู่
ค้า ตลอดจนการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครดั  และมีการปฏิบัติต่อ
เจา้หนี้อย่างเป็นธรรม รวมถงึการช าระคนืตามก าหนดเวลา การดูแลหลกัทรพัย์
ค ้าประกนั และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอ้สญัญาอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยจะมกีารรายงานคู่คา้ และเจา้หนี้ล่วงหน้า หาก
ไม่สามารถปฏบิตัิตามขอ้ผูกพนัในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว ในการคดัเลอืกคู่คา้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารคดัเลอืกผูข้าย ผูส้่งมอบ และผู้
ใหบ้รกิาร โดยปฏบิตัติามวธิกีารปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซือ้จดัจา้ง การประเมนิผู้
สง่มอบ และการพฒันาผูส้ง่มอบ 

คู่แขง่  ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
เกีย่วกบัหลกัปฏบิตัิการแข่งขนัทางการค้า และยดึถือกติกาของการแข่งขนัที่ดี
อย่างเสมอภาคกนั  ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลาย
ชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใหร้า้ยป้ายส ีและโจมตคีู่แข่งโดย
ปราศจากมลูความจรงิ หรอืมกีารกระท าการใด ๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อการแขง่ขนั  

ภาครฐั  ให้ความส าคญักบัความโปร่งใสและค านึงถงึความซื่อสตัยส์ุจรติในการตดิต่อท า
ธุรกรรมกบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงานภาครฐั เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจ
ส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม  และขดัแย้งต่อหลักการบริหารจดัการที่ด ี
รวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ ต่อเจา้หน้าทีข่องรฐั เพื่ออ านวยความสะดวก 
หรอืผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 

ชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 

: มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจ  ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน  สังคม  และ
สิ่งแวดล้อม  ทั ้งในด้านความปลอดภัย  คุณภาพชีวิต  และการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิตระหนกัถงึคุณภาพชวีติของชมุชนและสงัคม สง่เสรมิการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมี
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม  การปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ การด าเนินการใด ๆ 
ของบรษิัทจะต้องท าให้แน่ใจว่าผลติภณัฑ์และการประกอบธุรกจิของบรษิัททุก
อย่างถูกต้องและสอดคล้องกบักฎระเบยีบหรอืมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจดัให้มี
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การฝึกอบรมพนกังานในเรื่องสิง่แวดลอ้มเพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติส านึกและมี
ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม  รวมทัง้ให้ความร่วมมือใน
กจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยู่ตามสมควร 

2. การป้องกนั และต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิัทมมีาตรการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และได้ก าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกจิ  ให้
ความส าคญักบัความโปร่งใส และค านึงถงึความซื่อสตัยส์จุรติในการตดิต่อท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าที ่หรอืหน่วยงาน
ต่างๆ เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจสง่ผลต่อการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการ
ที่ดี รวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่ออ านวยความสะดวก หรอืผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บรษิัท และได้มีการก าหนดบทลงโทษทางวินัยสูงสุดแก่พนักงานที่กระท าความผิดดงักล่าว  อีกทัง้ส่งเสรมิให้
พนักงานมคีวามรู้ความเขา้ใจ โดยการจดัสัมมนาและอบรมเกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัิในการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั เพื่อเป็นการใหค้วามรู ้และทบทวนขอ้มลูเกีย่วกบัการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่  

มาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประกอบดว้ย 

o นโยบายว่าดว้ยการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชัน่  
o นโยบายว่าดว้ยการสนบัสนุนดา้นการเมอืง 

o นโยบายว่าดว้ยการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืผลประโยชน์อื่นใด 

o นโยบายว่าดว้ยการแจง้เบาะแสการกระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้
เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน 

บรษิัทได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการป้องกนัและติดตามการมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการทุจริต
คอรร์ปัชัน่ 3 ขอ้ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. กระบวนการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่ง
ทีจ่ะเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งจาก
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประเมนิระดบัความเสีย่งในดา้นโอกาสเกดิและผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ เพื่อ
น าไปใช้ทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิัท ให้สามารถน าไป
ปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

2. แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการก ากบัดูแลเพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรุป
ได ้ดงันี้ 

  -  จดัใหม้กีารฝึกอบรม ผูบ้รหิารและพนกังาน เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายการ 

ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิัท
เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 -  จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งที่ 
ครอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขทีเ่หมาะสม 

- จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
หลากหลายช่องทาง และให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน โดยมกีารก าหนด
ขัน้ตอนการด าเนินการไว้เป็นมาตรฐาน(ให้ปฏิบตัิตามนโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสการ
กระท าผดิหรอืขอ้รอ้งเรยีน และใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนของบรษิทั) 

3. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการป้องกนัและ
ตดิตามการมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรุปไดด้งันี้ 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี  
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หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สี่วนไดเ้สยี  

 

 -  ก าหนดให ้ผูบ้รหิารและพนกังาน จดัท าแบบประเมนิเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

 -  ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิาร
ความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง  และรายงานผลการ
ตรวจสอบทีม่นียัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

 - ก าหนดใหม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดย 

น าเสนอผลการประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

3. การแจ้งเบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรียน   

บรษิัทมนีโยบายในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการกระท าความผดิ โดยยดึหลกัความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม ตลอดจนมุ่งเน้นความสมัพนัธอ์นัดภีายในองค์กรเป็นส าคญั ดงันัน้พนักงานผู้ยื่นค ารอ้งทุกขแ์ละ
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัค ารอ้งทุกขท์ีก่ระท าไปโดยสุจรติใจย่อมก่อใหเ้กดิประโยชน์อนัยิง่ใหญ่แก่บรษิทั และพนักงานเป็น
สว่นรวม ดงันัน้ พนักงานผูย้ื่นค ารอ้งทุกข ์ พนกังานผูใ้หถ้อ้ยค า ใหข้อ้มลู ใหข้อ้เทจ็จรงิหรอืใหพ้ยานหลกัฐานใด
เกีย่วกบัการรอ้งทุกข ์และพนกังานทีเ่ป็นผูพ้จิารณาค ารอ้งทุกข ์เมื่อไดก้ระท าไปโดยสจุรติใจ แมจ้ะเป็นเหตุใหเ้กดิ
ขอ้ยุ่งยากประการใดแก่บรษิัทก็ย่อมได้รบัการประกนัจากบรษิัทว่าจะไม่เป็นเหตุหรอืถือเป็นเหตุที่จะเลิกจ้าง 
ลงโทษ หรอืด าเนินการใดทีเ่กดิผลรา้ยต่อพนักงานดงักล่าว โดยบรษิทัจะใหก้ารเอาใจใส่และพจิารณาดว้ยความ
เป็นธรรม  เพื่อด ารงไวซ้ึง่บรรยากาศการแรงงานสมัพนัธท์ีด่ ี

บรษิทัไดจ้ดัใหม้ชี่องทางใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน  
ดงันี้ 

1. ทางไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกสโ์ดยสามารถสง่ขอ้มลูถงึ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการไดท้ี ่           
Email : info@taxspecialist.co.th หรอืเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   
Email : ac-secretary@pjw.co.th เพื่อน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ พจิารณา
สอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมบรษิทัต่อไป 

2. ทางไปรษณีย ์โดยส่งจดหมายมาที ่คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  บรษิทั ปัญจวฒันา
พลาสติก จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่28 หมู่ 2  ถนนพระราม 2  ต าบลชยัมงคล  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  
จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

ทัง้นี้ การแจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีน ควรใชถ้้อยค าสุภาพ ระบุความจรงิหรอืพฤตกิารณ์ให้ชดัเจน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้แจ้งเบาะแสหรอืขอ้ร้องเรยีนสามารถมัน่ใจได้ว่า   การพจิารณาแจ้งเบาะแสหรอืข้อ
รอ้งเรยีน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม  ทุกขัน้ตอนจะอยู่ภายใตก้ารดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ  ส าหรบัขอ้มลูต่างๆ ทีไ่ดร้บัจะรกัษาไวเ้ป็นความลบั 
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หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

หลกัการ :  เปิดเผยขอ้มลูส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและ
น่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษิัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และ
โปร่งใส ทัง้การรายงานขอ้มูลทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไป ตามหลกัเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนขอ้มลูอื่นๆ ทีส่ าคญัทีม่ผีลกระทบ
ต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสยีของบรษิัท  
โดยบรษิทัมนีโยบายทีจ่ะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทาง
และสือ่การเผยแพร่ขอ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บรษิัทมกีารจดัท าเว็บไซต์ของบรษิัท เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบรษิัท 
โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวทางปฏบิตัิด้านการก ากบัดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ของตลาด
หลกัทรพัย ์และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การเปิดเผยขอ้มลูรายงานประจ าปี 
งบการเงนิ นโยบายการก ากบัดูแลและจรยิธรรมธุรกจิ ลกัษณะการประกอบธุรกจิ การประชุมผูถ้ือหุ้น ข่าวแจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และ
โครงสรา้งกลุ่มธุรกจิของบรษิทั  

บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทางในการตดิต่อ ใหข้อ้มลูขา่วสาร ไดแ้ก่ การ
จดัท าประชุมนกัวเิคราะหแ์ละแถลงขา่วผลประกอบการของบรษิทั และน าเสนอขอ้มลูต่อนกัลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ บรษิทัไดเ้ขา้ร่วมโครงการบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) เพื่อชีแ้จงขอ้มลูเกีย่วกบั
ธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัททุกไตรมาส จ านวน 4 ครัง้/ปี และมีการจดัท าจดหมายข่าวรายงานผล
ประกอบการใหแ้ก่สือ่มวลชน นอกจากนี้ยงัร่วมกจิกรรมกบัตลาดสง่เสรมิผูล้งทุนไทย จดัใหม้กีารเยีย่มชมกจิการ 
(Company’s Visit)  

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏใน
รายงานประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้
นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถือปฏบิตัอิย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่ างครบถ้วนเพยีงพอในงบ
การเงนิ ซึง่ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการ
เงนิและระบบควบคุมภายใน รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 
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หมวดท่ี 5   ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of Board of Directors) 
หลกัการ :    -   คณะกรรมการมบีทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทั  

- คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้และเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการ 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อ
ประโยชน์ให้กับบรษิัท  โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร รวมทัง้มี
บทบาทส าคญัในการก ากบัดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของบรษิัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว ้
ตลอดจนด าเนินกจิการของบรษิทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น ดว้ยความซื่อสตัย์
สุจรติ มจีรยิธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ รวมทัง้การก ากบัดูแลให้การบรหิารจดัการของฝ่าย
บรหิารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไว ้และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษิทัมคีวามหลากหลายทัง้วชิาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น และเพศ
ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่จะท าใหเ้กดิการถ่วงดุลในการออกเสยีง
ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ และมคีณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 
คน ซึง่มกีรรมการอสิระทีเ่ป็นผูห้ญงิจ านวน 1 ท่าน  

ปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิัทมจี านวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่จ านวน 5 คน (โดย 3 ใน 9 คนด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้รหิารและ/หรอืด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการบรหิาร)   
และกรรมการอสิระจ านวน 4 คน (โดย 3 ใน 4 คน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ)   
ทัง้นี้ จ านวนกรรมการอสิระของบรษิัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ก าหนดไว้ให้มกีรรมการอสิระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด    ซึ่งก าหนด
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการอสิระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกนิ  9 ปี ทัง้นี้เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองตลาดหลกัทรพัย์ กรรมการอสิระเหล่านัน้อาจได้รบัการแต่งตัง้กลบัเขา้มา
ด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กีหากคณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม 

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดไวว้่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อก
โดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจด
ทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง อย่างไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด้  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิัทยงัได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการ
บรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ 

ซึง่คณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมสีทิธหิน้าทีต่ามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ 

คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารต้องไม่เป็นบุคคล
เดียวกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนในด้านความรบัผิดชอบระหว่างการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการ
บริหารงานประจ า ทัง้นี้ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ
ผูบ้รหิารอย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุลอ านาจการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรษิัทท าหน้าที่ในการก าหนด
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นโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผู้บรหิารในระดบันโยบาย ขณะที่ผู้บรหิารท าหน้าที่บรหิารงานของ
บรษิทัในดา้นต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด  โดยประธานกรรมการบรษิทั และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
เป็นบุคคลคนละคนกนั  

เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิงานด้านการก ากบัดูแลกจิการอย่างมปีระสิทธภิาพ คณะกรรมการบรษิัท ได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกบัจ านวนบรษิทัทีก่รรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทจดทะเบยีนไดไ้ม่
เกิน 5 บรษิัท และประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัท สามารถด ารงต าแหน่งกรรมการ
บรษิทัอื่นไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั โดยไม่รวมบรษิทัย่อย ทัง้นี้ตอ้งผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัก่อน 

ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิัท เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัิหน้าที่ในการดูแลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิัท 
รวมทัง้ประสานงานใหม้กีารปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการ รวมทัง้หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบอื่นๆ ตามหลกัเกณฑ์
ทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

2. บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีพ่จิารณาและให้ความเหน็ชอบในเรื่องที่ส าคญัเกีย่วกบัการด าเนินงาน
ของบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ เช่น ทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ  กลยุทธ ์เป้าหมายทางการเงนิ ความเสีย่ง 

แผนงาน และงบประมาณ เป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่
ก าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

o การแบ่งแยกหน้าทีร่ะหวา่งการก าหนดนโยบายและการบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบในการก าหนดนโยบายการ
ก ากบัดูแล และการบรหิารงานประจ าวนัออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารถูกเลอืกตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั  ซึง่ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกนักบั  ประธานเจา้หน้าที่
บริหาร เป็นผู้น าและมีส่วนส าคัญในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษัท อันเป็นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ที่ได้พิจารณาและก าหนดเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกบัฝ่ายจดัการ เป็นผู้น าการประชุม
คณะกรรมการบรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยสนับสนุนใหก้รรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการประชุม
และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ  ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท ทัง้นี้ ประธาน
กรรมการไม่ไดร้่วมบรหิารงานปกตปิระจ าวนั แต่ใหก้ารสนบัสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิของฝ่ายจดัการ
ผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บรหิารอย่างสม ่าเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารรบัผิดชอบเกี่ยวกบัการ
บรหิารจดัการบรษิัทภายใต้กรอบอ านาจที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท (รายละเอยีดอ านาจหน้าที ่
และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ) 

o นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทั  ไดใ้หค้วามเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการจะไดจ้ดัใหม้กีารทบทวนนโยบาย
และการปฏบิตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ า บรษิัทมกีารสื่อสารให้ทุกคนในองคก์รได้เขา้ใจถึงนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีหถู้กตอ้งตรงกนั เพื่อสง่เสรมิใหทุ้กคนในองคก์รปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด 

และจากการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวนัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556   ได้มีมติ
อนุมตัใิหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เปลีย่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ เพื่อมบีทบาทหน้าที ่
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สง่เสรมิ ศกึษา ปรบัปรุง ประเมนิ และทบทวน หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมธุรกจิ ของบรษิทัให้
เป็นปัจจุบนัและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

o จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบริษัทยึดมัน่การด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะก าหนด
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้น ามาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงาน เป็นแนวทางการปฏิบตัิ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  มี
คุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี ค านึงถงึสงัคม และสิง่แวดลอ้ม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสาร
ภายในองคก์รในรูปแบบต่างๆ โดยทีจ่รรยาบรรณดงักล่าวจะสะทอ้นใหเ้หน็ถงึค่านิยม และแนวทางปฏบิตังิาน ที่
ทุกคนพงึปฏบิตัติน และปฏบิตังิานตามกรอบจรรยาบรรณทีก่ าหนดไว้ในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ การเคารพและปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย การมสีว่นไดเ้สยีและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใชข้อ้มูลภายในและการรกัษาขอ้มูลอนัเป็น
ความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การรบัและการใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด 

ทรพัยส์นิทางปัญญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร สทิธแิละความเป็นกลางทางการเมอืง การปฏบิตัต่ิอ
พนกังาน และความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 

ทัง้นี้ บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นกังาน ผูบ้รหิาร และกรรมการทุกคนรบัทราบและยดึปฏบิตัิ
อย่างเคร่งครดั รวมถงึใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

o ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า  การ
ตัดสนิใจใดๆ ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านัน้   และควร
หลกีเลีย่งการกระท าทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตอ้งทบทวน
และเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่ขดักนัให้บริษัททราบถึงความสมัพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนใน
รายการดงักล่าว   และในการพจิารณาการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบั
รายการทีพ่จิารณา ตอ้งไม่เขา้ร่วมการพจิารณา และไม่มอี านาจอนุมตัใินธรุกรรมนัน้ๆ รวมถงึในการท ารายการให้
พจิารณาถงึความเหมาะสม โดยใชร้าคา และเงื่อนไข เสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการจะน าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กีย่ว
โยงกนั และรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึง่ไดม้กีารพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้จะไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และ
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) ดว้ย 

คณะกรรมการและผู้บรหิารของบรษิัท ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมี
การเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของบรษิทั จะต้องแจง้ใหบ้รษิทัทราบ และรายงานการเปลีย่นแปลงการ
ถือครองหลักทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนบัจากวนัทีซ่ือ้ ขาย โอน หรอืรบั
โอน รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รบัทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรอืบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  และซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั ทัง้นี้เพื่อเป็นการป้องกนั
ไม่ใหน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 
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o ระบบการควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลและการควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และ
ระดบัปฏบิตัิงานที่มปีระสทิธภิาพ   ทัง้นี้ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่จะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่าย
จดัการในการช่วยลดความเสีย่งทางธุรกจิ ช่วยให้การด าเนินธุรกจิเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ โดยมกีารจดัสรร
ทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามทีต่ัง้ไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิไม่ใหร้ัว่ไหล สญูหายหรอื
จากการทุจรติประพฤติมชิอบ ช่วยให้รายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏบิตัิตาม
กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที่เกี่ยวข้องและช่วยคุ้มครองเงนิลงทุนของผู้ถือหุ้น   ดงันัน้บรษิัทจงึได้ก าหนด
ภาระหน้าที่ อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่าง
ชดัเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สนิทรพัย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ผูต้ดิตามควบคุม และประเมนิผลออกจากกนั เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบการสอบทานความเหมาะสม
และความมปีระสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในทีฝ่่ายบรหิารจดัใหม้ขีึน้  รวมทัง้ไดจ้ดัท าและทบทวนระบบการ
ควบคุม ทัง้ดา้นการด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ นโยบาย และการก ากบัดูแล
การปฏบิตังิาน ตลอดจนการจดัการความเสีย่ง และยงัใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการที่
ผดิปกต ิ  

โดยส านกัตรวจสอบภายในท าหน้าทีต่รวจสอบและประเมนิขอ้มลูทัง้ทีเ่ป็นขอ้มลูทางการเงนิ และไม่ใช่
ขอ้มูลทางการเงนิอย่างสม ่าเสมอ  ประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ เพื่อให้
ความมัน่ใจว่าระบบทีว่างไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้สอบทานการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ภายในต่างๆ ขององคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทั ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและขอ้บงัคบัของกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอย่าง
ครบถ้วน และสนับสนุนการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีองบรษิัท โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง   

o การบริหารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในด้านการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้ร ับผิดชอบก าหนด
นโยบายบรหิารความเสีย่งในภาพรวมทัง้องคก์ร ประเมนิความเสีย่งและบรหิารความเสีย่งขององคก์ร เพื่อจดัการ
ความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได้  โดยปัจจุบนับรษิทัไดม้กีารแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและเป็นไปตามนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไว้ โดยมหีลกัการก าหนดว่า หาก
มคีวามเสีย่งใดทีจ่ะเป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกจิไม่ใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าหนดแลว้  บรษิทัจะต้องมี
มาตรการในการบรหิารความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกบัส่งเสรมิและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวฒันธรรมการท างานที่
ตระหนักถึงความส าคญัของความเสีย่ง ท าความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และด าเนินการแก้ไข อาทิ การ
ปรบัปรุงขัน้ตอนในการด าเนินงาน และการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจนการใชเ้ครื่องมอืเพื่อช่วยในการ
ป้องกนัหรือลดความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึ้น ทัง้นี้ เพื่อวตัถุประสงค์ในการป้องกนัและลดความสูญเสยีที่อาจจะ
เกิดขึ้น และในทางกลับกัน การด าเนินการอย่างเป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้รบั
ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกจิใหม่ ๆ ทีจ่ะสรา้งคุณค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์รดว้ย 

o รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิัท โดยไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบท าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ และดูแลใหม้กีารจดัท ารายงานทางการเงนิอย่างมคีุณภาพและ
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ถูกตอ้งตามมาตรฐานทางบญัชทีีเ่ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและ
เพยีงพอ โดยมฝ่ีายบญัชแีละ/หรอืผูส้อบบญัชมีาประชุมร่วมกนั และน าเสนอรายงานทางการเงนิต่อคณะกรรมการ
บรษิทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั รวมทัง้สารสนเทศทางการ
เงนิ (รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ) ทีป่รากฏในรายงานประจ าปี งบการเงนิ
ดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรบัรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท  การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศที่ส าคญั  ทัง้ขอ้มูลทางการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ ด าเนินการบนพืน้ฐานของขอ้เทจ็จรงิอย่างครบถ้วน  
และสม ่าเสมอ 

การประชมุคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมกีารก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าในแต่ละปี  เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัสรร
เวลาและเขา้ร่วมประชุมได้ โดยปกตเิป็นประจ าทุก 3 เดอืน และอาจมกีารประชุมพเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น 
โดยมกีารก าหนดวาระทีช่ดัเจน น าสง่เอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วนัท า
การ เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมี
เหตุจ าเป็นเร่งด่วน และมกีารบนัทกึรายงานการประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานทีร่บัรองแลว้เพื่อใชใ้น
การอา้งองิและสามารถตรวจสอบได ้นอกจากนี้บรษิัทไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานเสนอใหค้ณะกรรมการ
ทราบทุกไตรมาสเพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนั
ต่อเหตุการณ์  

ในการประชุม ประธานกรรมการบรษิัทและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารเป็นผู้ร่วมกนัก าหนดวาระการ
ประชุมและพจิารณาเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถ
เสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบัการพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสให้
กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอสิระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บรหิารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้
สารสนเทศรายละเอยีดขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์เพิม่เตมิในฐานะผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จะไดร้บัทราบนโยบายโดยตรง 
เพื่อใหส้ามารถน าไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้นี้ ในการลงมตใินทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัใหถ้อืมตขิอง
เสยีงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสยีงหนึ่งเสยีง ซึ่งบริษัทได้ก าหนดให้มีจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ 
ขณะทีก่รรมการจะลงมตติ้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการทีม่สี่วนไดเ้สยีจะไม่
เขา้ร่วมประชุมและ / หรอืไม่ใชส้ทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานในทีป่ระชุมจะ
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

กรรมการทุกคนมสีทิธทิี่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ และหาก
กรรมการอสิระหรอืกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการมขีอ้สงสยัใดๆ กรรมการอื่นๆและฝ่ายบรหิารของ
บรษิทัตอ้งด าเนินการตอบขอ้สงสยัดงักล่าวอย่างรวดเรว็และครบถว้นเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ 

ในกรณีที่กรรมการไม่เหน็ด้วยกบัมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบรษิัท บนัทกึข้อ
คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม หรอืยื่นหนงัสอืแสดงการคดัคา้นต่อประธานกรรมการบรษิทัได้ 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทแต่ละครัง้เลขานุการบรษิัทได้เขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผู้
บนัทกึรายงานการประชุม และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอืชื่อรบัรองความถูกต้อง โดย
เสนอใหท้ีป่ระชุมรบัรองในการประชุมครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผูจ้ดัเกบ็ขอ้มูลหรอืเอกสารเกีย่วกบัการประชุมต่างๆ 
เพื่อสะดวกในการสบืค้นอา้งองิ โดยปกตคิณะกรรมการบรษิัทจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  ยกเว้นแต่มี
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เหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม  นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้
กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุระหว่างกนัเองตามความจ าเป็นอย่างน้อย 1 ครัง้ต่อปี เพื่ออภปิราย
ปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการทีอ่ยู่ในความสนใจ  โดยไม่มฝ่ีายบรหิารร่วมดว้ย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารทราบถงึผลการประชุม  

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

บรษิทัมนีโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารในระดบัทีเ่หมาะสม  โดยมคีณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พจิารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทนส าหรบักรรมการและผู้บรหิารระดบัสูง 
ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร พร้อมทัง้เสนอหลกัการและจ านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตั ิส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารราอนุมตัิต่อไป 

1. นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรษิัทก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 รูปแบบ คอื 1. เบี้ยประชุมต่อครัง้ที่มา
ประชุม 2. ค่าตอบแทนรายเดอืนและโบนัสกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิัท และความ
สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวของบรษิทั รวมถงึความเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบของกรรมการแต่ละท่าน 

2. นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หน้าที ่เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตั ิซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าวมกีารก าหนดตามโครงสรา้ง
ค่าตอบแทนของบริษัท โดยเป็นอตัราที่แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรกัษาผู้บริหารที่มี
คุณภาพไว้ ผู้บรหิารที่ได้รบัมอบหมายหน้าที่และความรบัผดิชอบเพิ่มขึน้  จะได้รบัค่าตอบแทนเพิม่ตามความ
เหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้  

4. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่
กรรมการผูเ้กีย่วขอ้ง ในระบบการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กจิการ  ผูบ้รหิาร เป็นตน้ เพื่อใหม้กีารปรบัปรุงการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องและจดัใหม้กีารเยีย่มชมกจิการโรงงาน
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และส่งเสรมิใหม้กีารพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถงึการจดัให้มกีารแนะน าลกัษณะธุรกจิ และแนวทางการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเองรายคณะ ประเมนิเป็นชุดย่อย 
และประเมนิเป็นรายบุคคล ปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏบิตัิงานที่ผ่านมา และใช้เป็นขอ้มูลในการบรหิาร
น าไปปรบัปรุงพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยใชแ้บบฟอรม์ประเมนิตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการแบบรายคณะและกรรมการชุดย่อยรายคณะ ไดก้ าหนด
หลกัเกณฑก์ารพจิารณาในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

1.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการรายคณะ 
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- โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 

- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- การท าหน้าทีข่องกรรมการ 

- ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 

- การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

2.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ  

- โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

โดยในแต่ละหวัขอ้จะมขีอ้ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะน าคะแนนเหล่านัน้มาหาค่าเฉลี่ยเป็น
คะแนนของกรรมการทัง้ชุด  

6. การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัิงานของประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็น
ประจ าทุกปี เพื่อพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน และเงนิรางวลัจูงใจที่เหมาะสม โดยใชแ้บบฟอรม์ประเมนิผลงาน
ของ CEO ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

7. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 

คณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารจดัท าแผนสบืทอดต าแหน่งของผูบ้รหิาร เพื่อใหไ้ดผู้บ้รหิารทีม่คีวามรู้
ความสามารถเพยีงพอในการปฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 

1) คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหม้แีผนพฒันาศกัยภาพผูบ้รหิาร 

2) คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูพ้จิารณาก าหนดความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลอืกผูบ้รหิารทีม่คีุณสมบตัติามทีก่ าหนด และสามารถสบืทอดในแต่
ละต าแหน่งงานได ้

3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ของผู้บริหารที่มีระดับ
ความสามารถทีต่อ้งการในการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล 

4) ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสบืทอดต าแหน่งงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เป็นประจ า และรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ทราบปีละ 1 ครัง้ 

8.  การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 
o กรรมการอิสระ 

  หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยก าหนด
คุณสมบตัขิองผูท้ีจ่ะมาท าหน้าทีเ่ป็นกรรมการอสิระดงันี้ 

1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิัทร่วม ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิัท ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของ
กรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ าหรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของ
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ผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบั
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

3) ไม่มคีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา 
คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีจ่ะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อยบรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้
ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มีอ านาจควบคุมของบรษิัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของส านักงานสอบบญัช ีซึง่
มผีู้สอบบญัชขีองบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี านาจควบคุมของบรษิัท
สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ให้เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอสิระ 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่
ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี จากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผู้
ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี านาจควบคุม หรอืหุน้สว่นของผู้
ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัได้รบั
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทั
ย่อยหรอืไม่เป็นหุน้สว่นทีม่นียัในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังานทีป่รกึษา
ที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่ง
ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

9) ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั
ทัง้นี้ กรรมการอสิระจะตรวจสอบและรบัรองคุณสมบตัคิวามเป็นอสิระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจง้
พรอ้มกบัการรายงานขอ้มลูประวตักิรรมการ ณ สิน้ปี ส าหรบัจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1 
One Report) และรายงานประจ าปีของบรษิทั 

o คณะกรรมการบริษทัและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัโดยใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่และ/หรอืตวัแทนผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของแต่ละกลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ
ตามสายงานทีเ่กี่ยวขอ้ง กรรมการ กรรมการอสิระและผู้บรหิารของบรษิัทร่วมกนัเสนอรายชื่อบุคคลที่มคีุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะให้
ความส าคัญต่อผู้มีทักษะและประสบการณ์ที่มีความจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและคุณสมบัติ
ดงัต่อไปนี้ 

1) มคีุณสมบตัสิอดคลอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด 
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หลกัทรพัย ์กฎของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

2) มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ทีห่ลากหลายในสาขาวชิาชพีต่างๆ ทีจ่ะเป็นประโยชน์และ
เพิม่มลูค่าใหแ้ก่บรษิทั 

3) มคีุณลกัษณะทีส่นบัสนุนและสง่เสรมิการด าเนินงานดา้นการก ากบัดูแลกจิการ เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่
บรษิทัปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย ์(Accountability, Care and Loyalty)
อุทศิเวลาไดอ้ย่างเตม็ที ่

การเลอืกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและกรรมการทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบรษิทัมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึง่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ และกรรมการ 
ไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร 

2. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร ดงัต่อไปนี้ 
(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

กไ็ด้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพยีงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสยีงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ เท่า
จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ใน
ล าดบัถดัลงมา มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมี หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้
นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม
โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากกนัว่าผูใ้ดจะ
ออก สว่นปี หลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อกจากต า 
แหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบรษิัท การลาออกมผีลนับแต่วนัที่ใบลา
ออกไปถงึบรษิทั กรรมการซึง่ลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบยีนตามกฎหมายว่าดว้ย
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดัทราบดว้ยกไ็ด ้

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตั ิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และ
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป
เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่า 2 เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งได้
เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการทีต่นแทน มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตอ้งประกอบดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนและมีหุ้นนับ
รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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o กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
คณะกรรมการบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบั

ดูกจิการอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อท าหน้าทีใ่นการเป็นกรรมการตรวจสอบของบรษิทั กรรมการตรวจสอบแต่ละราย
ต้องเป็นกรรมการอสิระ และต้องไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ใหต้ดัสนิใจในการ
ด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี
อ านาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
เฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน โดยกรรมการตรวจสอบตอ้งมคีุณสมบตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนดว่าด้วย
คุณสมบตัิและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน 
ต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจหรอืมปีระสบการณ์ด้านการบญัชหีรอืการเงนิทีเ่พยีงพอทีจ่ะสามารถท าหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ รวมถงึการท าหน้าทีอ่ื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้

o คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่ง

ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึง่หนึ่งของกรรมการทัง้คณะ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาตอ้งเป็นกรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถ 
และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวมถงึมี
ความรูด้า้นบรรษทัภบิาล มคีวามเป็นกลาง และมคีวามเป็นอสิระตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ใีนการสรรหา
และคดัเลอืกบุคคลผูท้ีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหน่ง 

o คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  เพื่อช่วยเหลือ

คณะกรรมการบรษิทัดูแลงานดา้นการบรหิารความเสี่ยงในระดบัต่างๆ ภายในองคก์ร เพื่อใหแ้น่ใจว่าฝ่ายจดัการ
ซึง่เป็นผูร้บัผดิชอบงานดา้นการบรหิารจดัการความเสี่ยงขององคก์รไดน้ า ระบบการบรหิารความเสี่ยงไปปฏบิตัิ
อย่างมปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิขององค์กรอย่าง
ครบถ้วน โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบไปดว้ย กรรมการอสิระ อย่างน้อย 3 คน และผูบ้รหิารระดบัสงู 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน 

o ผูบ้ริหาร 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที ่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ โดยด าเนินการคดัเลอืกตามระเบยีบเกีย่วกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคล และจะตอ้งไดร้บัการ 
อนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท/หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนคดัเลอืกบุคคลที่มีคุณสมบตัิและความสามารถ  ที่จะสมควรได้รบัต าแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร โดยการแต่งตัง้ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารต้องได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท  ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตัง้บุคคลที่มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิของ
บรษิทั เขา้เป็นพนักงานในระดบัต่างๆ ทัง้นี้ การแต่งตัง้หวัหน้าหรอืผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานดา้นการตรวจสอบ
และควบคุมภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 
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จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ตระหนกัถงึความส าคญัของ

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยยดึมัน่ในการด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์ สจุรติ โปร่งใสเป็นธรรม รบัผดิชอบและ

ระมดัระวงัภายใตก้ฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 

   

เพื่อให้หลักการดังกล่าวสัมฤทธิผ์ล บริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

(Business Code of Conduct) ขึน้เพื่อให ้คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานทุกระดบัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตังิานให้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัอย่างเคร่งครดั อนัเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัลกูคา้ และน ามาซึง่การเพิม่ประสทิธภิาพในการ

แขง่ขนั การเพิม่มลูค่า และความมัน่คงของกจิการระยะยาว 

 

แนวปฏิบัต ิจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบด้วย 

 1. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ 

 2. จรรยาบรรณว่าดว้ยการปฏบิตัต่ิอขอ้มลูและสารสนเทศ 

 3. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อภาครฐั 

 4. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อองคก์รอสิระและองคก์รอื่นๆ ในสงัคม 

 5. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อลกูคา้ 

 6. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ 

 7. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อคูแ่ขง่ทางการคา้ 

 8. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อพนกังาน 

 9. จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 10.จรรยาบรรณว่าดว้ยการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

 11.จรรยาบรรณว่าดว้ยการไม่ละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญา 

 12.จรรยาบรรณว่าดว้ยความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 13.จรรยาบรรณว่าดว้ยการเคารพสทิธมินุษยชน 

 14.จรรยาบรรณว่าดว้ยการท ารายการระหว่างกนัของบรษิทั 
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นิยาม 
 
จรรยาบรรณธรุกิจ แนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

และบรษิทัย่อย ซึง่จะน าไปสูก่ารก ากบัดแูลทีด่ขีององคก์ร 

บริษทั บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย  

ผูบ้ริหาร กรรมการบรษิทั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัฝ่าย/เทยีบเท่าขึน้ไปของ

บรษิทั 

พนักงาน พนกังานระดบับงัคบับญัชา/เทยีบเท่าลงมาของบรษิทั 

ตวัแทนผูร้บัมอบอ านาจ บุคคลหรอืนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากบรษิทั ใหก้ระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดของ

บรษิทั 

คู่สญัญา ผูท้ีย่อมเขา้ผกูพนัตน และมสีทิธ ิหน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามทีป่รากฏในสญัญาทีไ่ดท้ า

ไวก้บับรษิทั 

ผูเ้ก่ียวข้องทางธรุกิจ บุคคลหรอืนิตบิุคคลใดกต็ามทีบ่รษิทัมกีารตดิต่อสมัพนัธท์างธุรกจิ ไมว่่าจะเป็นรฐับาล 

หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ องคก์รภาคเอกชน องคก์รเพื่อสาธารณกุศล เป็นตน้ 

ผูมี้ส่วนได้เสีย บุคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบับรษิทัในดา้นต่างๆ เช่น กรรมการบรษิทั พนกังาน ผูถ้อืหุน้ 

คู่สญัญา ผูเ้กีย่วขอ้งทางธุรกจิ เจา้หนี้ ลกูหนี้ สงัคม ชุมชนรอบโรงงาน เป็นตน้ 
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แนวทางจรรยาบรรณ 

1. กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคน (ผูม้หีน้าที)่ เป็นผู้มหีน้าที่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ และไม่ละเลยหรอืเพกิเฉย

เมื่อเหน็การไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ อกีทัง้ใหค้วามร่วมมอืในการสอบสวนหาขอ้เทจ็จรงิเมื่อมกีารกล่าวหาว่ามกีาร

ไม่ปฏบิตัติามจรรยาบรรณ  

2. ผูม้หีน้าทีต่อ้งท าความเขา้ใจเน้ือหาสาระของจรรยาบรรณฉบบันี้ 

3. เรยีนรูเ้น้ือหาสาระทีเ่กีย่วกบัหน้าทีข่องตนและมกีารทบทวนความรูค้วามเขา้ใจอย่างสม ่าเสมอ 

4. เมื่อมขีอ้สงสยัหรอืขอ้ซกัถาม ใหป้รกึษากบัผูบ้งัคบับญัชา หรอืบุคคลทีบ่รษิทัก าหนดใหม้หีน้าทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการ

ตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้ 

5. ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบับุคคลอื่นทีต่อ้งปฏบิตัติามหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั หรอือาจสง่ผลกระทบต่อบรษิทั 

6. ผูบ้งัคบับญัชาทุกระดบัต้องเป็นผูน้ าในการปฏบิตัติามจรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มในการท างานให้

พนกังาน และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ใจว่าการปฏบิตัติามจรรยาบรรณเป็นสิง่ทีถู่กตอ้ง และสมควรปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

7. เมื่อพบเหน็การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณ ผู้มหีน้าที่หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีพงึแจง้เรื่องแก่ผู้บงัคบับญัชาที่ตน

ไว้วางใจ หรือผู้บรหิารสายงานทรพัยากรบุคคล หรอืคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ โดยกรณีแจ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ใหแ้จง้ผ่าน E-mail : auditcommittee@pjw.co.th  
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1. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

1.1 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ดว้ยจติบรสิทุธิแ์ละเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้

รายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวม 

1.2 ปฏบิตัหิน้าทีบ่รหิารจดัการ โดยใชท้กัษะและความรูค้วามสามารถอย่างเตม็ที ่

1.3 จดัการดแูลมใิหท้รพัยส์นิใดๆ ของบรษิทัเสือ่มค่าหรอืสญูหายโดยมชิอบ 

1.4 ไม่แสวงหาประโยชน์ใหต้นเอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยใชข้อ้มลูภายในใดๆ ทีย่งัมไิดเ้ปิดเผยแก่สาธารณะ 

1.5 รายงานสถานะและผลการด าเนินงานของบรษิทั ต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั สม ่าเสมอ และครบถว้นตามความ

เป็นจรงิ 

1.6 มุ่งมัน่ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศอย่างถูกตอ้งครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลา เพื่อใหส้ามารถเขา้ถงึอย่างเท่าเทยีม

กนั และระมดัระวงัไมใ่หผู้ถ้อืหุน้เกดิความส าคญัผดิหรอืสบัสนในขอ้มลูสารสนเทศ 

1.7 ไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะซึง่อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทั 

1.8 กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืผูท้ีค่ณะกรรมการมอบหมายเกีย่วกบัการซือ้

ขายหุน้ของบรษิทัตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้าก่อนท าการซือ้ขาย 

ข้อพึงระวงั 

1) การจดัท าขอ้มลู เอกสาร หรอืรายงานทางการเงนิทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จรงิ 

2) การท าลายเอกสารโดยไมท่ราบรายละเอยีดของเอกสารทีจ่ะท าลาย 

ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี ประธานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดส้ัง่การใหเ้จา้หน้าทีท่ีด่แูลเรื่องการลงทะเบยีนเขา้

ร่วมประชุมไม่ให้ นายสุนทร เขา้ร่วมการประชุม เน่ืองจากเกรงว่าจะคดัค้านในวาระอนุมตัิโบนัสกรรมการ ท่าน

ควรท าอย่างไร 

 

 

ค าแนะน า 

 บรษิทัตอ้งสนบัสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ทุกราย ไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้สว่นน้อย ไดม้สีทิธอิย่างเท่า

เทยีมกนัในการแสดงความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระ ก่อนการลงมตใิน

วาระใดๆ 
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2. จรรยาบรรณวา่ด้วยการปฏิบติัต่อข้อมูลและสารสนเทศ 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

2.1 มุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาความลบัของบรษิทั ไม่น าขอ้มลูไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวั หรอืเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก 

2.2 กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบัขอ้มูลภายในของบรษิัทต้องไม่ใช้ขอ้มูลดงักล่าวก่อน

เปิดเผยสู่สาธารณชน และหา้มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูภายในท าการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยตนเอง คู่

สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรอืทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุน

สว่นบุคคล) ภายใน 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี และหลงัการเปิดเผย

ขอ้มลูดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั 

ข้อพึงระวงั 

1) การแบ่งปันขอ้มลูสว่นบุคคลกบัหน่วยงานต่างๆ หรอืบุคคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

2) การขาดมาตรการป้องกนัความเสีย่งในการจดัการกบัขอ้มลู เพื่อไม่ใหถู้กท าลายหรอืเกดิการสญูหาย 

ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) หากท่านท าหน้าทีอ่ยูใ่นต าแหน่งทีส่ามารถเขา้ถงึระบบขอ้มลูประวตักิรรมการ และผูบ้รหิารได ้วนัหนึ่งไดร้บั

โทรศพัทจ์ากผูจ้ดัการโรงงานขอใหส้ง่ประวตัขิองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อน าไปเผยแพรใ่นนิตยสารเล่มหนึ่ง 

โดยอา้งว่าไดร้บัอนุญาตจากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารแลว้ แต่ท่านไม่ทราบเรื่อง ท่านจะท าอย่างไร 

 

 

ค าแนะน า 

การเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัของผูอ้ื่นตอ้งไดร้บัการยนิยอมจากเจา้ของขอ้มลูโดยตรง ผูท้ีเ่ปิดเผยขอ้มลูสว่นตวั

ของผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจะตอ้งรบัผดิชอบในความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ ในตวัอย่างนี้ท่านควรสอบถาม

ไปยงัเจา้ของขอ้มลูโดยตรงเพื่อขอความเหน็ชอบจากเจา้ของขอ้มลูดงักล่าวก่อนด าเนินการใดๆ 
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3. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรบัผิดชอบต่อภาครฐั 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

3.1 ให้ความส าคัญกับความโปร่งใส และค านึงถึงความซื่อสตัย์สุจริตในการติดต่อท าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือ

หน่วยงานภาครฐั เพื่อหลกีเลีย่งการด าเนินการ ทีอ่าจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแย้งต่อหลกัการ

บริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออ านวยความสะดวก หรือ

ผลประโยชน์ทางธุรกจิของบรษิทั 

3.2 ให้ความร่วมมือกบัภาครฐัในการปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที่เกี่ยวกบัการด าเนินธุรกจิอย่าง

เคร่งครดั 

3.3 เสนอความคดิเหน็และมสีว่นร่วมกบัภาครฐัในการพฒันาประเทศชาต ิทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

3.4 มุ่งมัน่ด าเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทีไ่ดร้บัมอบหมายจากภาครฐั  หรอืเป็น

โครงการทีบ่รษิทัรเิริม่ขึน้เอง 

ข้อพึงระวงั 

1) ความสมัพนัธก์บันกัการเมอืง หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบันกัการเมอืงอนัอาจท าใหเ้ขา้ใจผดิไดว้่าไม่เป็นกลางทางการ

เมอืง หรอืฝักใฝ่พรรคการเมอืง 

2) การแต่งกายดว้ยเครื่องแบบพนกังาน ในการปฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งทางการเมอืงกบัพรรคการเมอืงใด 

ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ท่านควรท าอย่างไรถา้หากพนกังานใตบ้งัคบับญัชาของท่านลงสมคัรเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นสมาชกิองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบล  

 

ค าแนะน า 

ชีแ้จงใหพ้นกังานใตบ้งัคบับญัชาคนนัน้ทราบว่าสามารถลงสมคัรรบัเลอืกตัง้ได ้หากไม่กระทบต่อการ

ปฏบิตังิานหลกัทีป่ฏบิตัอิยู่ และจะตอ้งไม่อา้งความเป็นพนกังานของบรษิทัเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ

เกีย่วกบัการสมคัรรบัเลอืกตัง้หรอืการหาเสยีงเลอืกตัง้ หรอืกระท าการอื่นใดทีท่ าใหส้าธารณชนเกดิความ

เขา้ใจผดิว่าบรษิทัใหก้ารสนบัสนุน มสีว่นเกีย่วขอ้ง หรอืฝักใฝ่กบักลุ่มการเมอืงใด 
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4. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรบัผิดชอบต่อองคก์รอิสระและองคก์รอ่ืนๆ ในสงัคม 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

4.1 เปิดเผยและแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารกบัองค์กรอิสระ และองค์กรอื่นๆ ในสงัคม ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดลอ้ม 

4.2 ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ ทีอ่งคก์รอสิระ และองคก์รอื่นๆ ในสงัคมจดัขึน้เพื่อส่งเสรมิการพฒันาอย่างยัง่ยนื 

และตอบสนองความคาดหวงัของสงัคม 

4.3 ในการด าเนินการโครงการร่วมกบัองค์กรอสิระและองค์กรอื่นๆ ในสงัคม ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สงัคม และสิง่แวดลอ้มเป็นส าคญั 

4.4 ปฏบิตัติามกฎหมาย โดยไม่ละเมดิขอ้บงัคบั หรอืขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

ข้อพึงระวงั 

1) การเผยแพร่ขอ้มลูทีไ่ม่ถูกตอ้งสูส่าธารณะ 

2) การเพกิเฉยต่อขอ้รอ้งเรยีนของชุมชน 

ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ทางบรษิทัไดร้บัขอ้รอ้งเรยีนจากชุมชน ในเรื่องปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและมลพษิจากการปล่อยน ้าเสยีลงสูแ่ม่น ้าล า

คลอง ทางบรษิทัควรด าเนินการอย่างไร  

 

 

ค าแนะน า 

บรษิทัควรเร่งด าเนินการแกไ้ขปัญหาทีช่มุชนรอ้งเรยีนในดา้นปัญหาสิง่แวดลอ้มและมลพษิใหถ้กูตอ้งตามที่

กฎหมายก าหนดไวโ้ดยการจดัท าระบบบ าบดัน ้าเสยี มกีารตรวจสอบทางชวีภาพ กายภาพ และ เคม ีก่อน

ปล่อยลงสูแ่ม่น ้าล าคลอง เพื่อไมใ่หเ้กดิปัญหามลพษิกบัชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
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5. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรบัผิดชอบต่อลูกค้า 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

5.1 ปฏบิตัต่ิอลกูคา้ โดยยดึหลกัความซื่อสตัยแ์ละยตุธิรรม รวมทัง้เปิดเผยและใหข้อ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้และบรกิารที่

ถูกตอ้งครบถว้นแก่ลกูคา้ โดยไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

5.2 ปฏบิตัติามเงื่อนไขขอ้ผกูพนัต่างๆ ทีม่ต่ีอลกูคา้อย่างเคร่งครดั ตลอดจนใหบ้รกิาร และปฏบิตัต่ิอลกูคา้ดว้ยความมี

น ้าใจ 

5.3 ค ารอ้งเรยีนของลกูคา้พงึไดร้บัเอาใจใส่ และด าเนินการอย่างเป็นธรรมเพื่อสนองตอบความตอ้งการของลกูคา้อย่าง

รวดเรว็ 

5.4 รกัษาความลบัทางการคา้ของลกูคา้ และไม่น าไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูเ้กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

5.5 ผลติสนิคา้ทีม่คีุณภาพ และไดม้าตรฐานอย่างสม ่าเสมอ 

5.6 ไม่คา้ก าไรเกนิควรเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคุณภาพของสนิคา้ และหลกีเลีย่งการก าหนดเงื่อนไขทางการคา้ทีไ่ม่เป็น

ธรรมต่อลกูคา้ 

ข้อพึงระวงั 

1) การน าขอ้มลูของบรษิทัลกูคา้ไปพดูในทีส่าธารณะ 

2) การแสดงกริยิาทีไ่ม่เหมาะสมระหว่างทีม่กีารโตเ้ถยีงกบัลกูคา้ 

ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ท่านไดย้นิผูจ้ดัการฝ่ายขายคุยกบัลกูคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีล่กูคา้ไดพ้ฒันาขึน้ ซึง่จะมกีารเปิดตวัผลติภณัฑน์ี้ใน

อกีไม่กีส่ปัดาหข์า้งหน้า ท่านจะสามารถน าเรื่องนี้ไปบอกใหก้บัผูอ้ื่นทราบไดห้รอืไม ่

 

 

ค าแนะน า 

ไม่ได ้เน่ืองจากขอ้มลูประเภทนี้เป็นขอ้มลูส าคญัของบรษิทัลกูคา้ทีย่งัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ท่านไม่ควรน า

ขอ้มลูนี้ไปแสวงหาผลประโยชน์ หรอืไม่ควรแลกเปลีย่นขอ้มลูนี้กบัผูอ้ื่นทีอ่าจน าขอ้มลูนี้ไปใชไ้ด ้เพราะอาจ

ก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่บรษิทัลกูคา้ 
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6. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรบัผิดชอบกบัคู่ค้า และ/หรอืเจ้าหน้ี 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

6.1 รกัษาสมัพนัธภาพทีย่ ัง่ยนืกบัคู่คา้ ตลอดจนสรา้งความร่วมมอืกนัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

6.2 การจดัซื้อจดัจ้างไม่ควรเจาะจงข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ หรอืบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือ

พยายามเลอืกสรรคุณลกัษณะทีโ่น้มเอยีงไปทางผลติภณัฑห์รอืบรกิารนัน้ๆ อย่างจงใจ นอกจากจะมคีวามจ าเป็น

ซึง่มเีหตุผลสนบัสนุนอย่างเพยีงพอ 

6.3 ให้ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการด าเนินธุร กิจ รักษา

ผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้และเจา้หนี้ โดยการปฏบิตัติามกฎหมาย และกตกิาทีก่ าหนดร่วมกนัอย่างเคร่งครดั  

6.4 ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติในการคา้กบัคู่คา้ 

6.5 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครดั และมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม  รวมถึงการช าระคืนตาม 

ก าหนดเวลา การดแูลหลกัทรพัยค์ ้าประกนั และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอ้สญัญาอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม

หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยจะมกีารรายงานคู่คา้ และเจา้หนี้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏบิตัติามขอ้ผูกพนั

ในสญัญา และร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ในการคดัเลอืกคู่คา้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารคดัเลอืกผูข้าย ผูส้่ง

มอบ และผูใ้หบ้รกิาร โดยปฏบิตัติามวธิกีารปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซือ้จดัจา้ง การประเมนิผูส้ง่มอบ และการพฒันา

ผูส้ง่มอบ  

ข้อพึงระวงั 

1) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ในการคดัเลอืกผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิาร เช่น การยอมรบัของก านลัทีไ่ม่

เหมาะสม 

2) การเลอืกผูข้ายสนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ป็นญาตพิีน้่อง หรอืมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ 

ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ท่านก าลงัคดัเลอืกบรษิทัทีป่รกึษาภายนอกใหม้าวางระบบในบรษิทั ซึง่พีช่ายของท่านด าเนินธรุกจิทีป่รกึษาใน

ดา้นน้ีอยู่เช่นกนั และท่านกพ็จิารณาเหน็ว่าพีช่ายของท่านมคีุณสมบตัเิหมาะสมกบังานในลกัษณะทีท่่านตอ้งการ

เป็นอย่างมาก ท่านจะสามารถวา่จา้งพีช่ายของท่านใหท้ างานนี้ไดห้รอืไม ่

 

ค าแนะน า 

ถงึแมว้่าพีช่ายของท่านจะมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสม แต่ท่านกไ็ม่สมควรจา้งพีช่ายของตนเอง เพราะ การว่าจา้ง

จะท าใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของบรษิทั อยา่งไรกด็พีีช่ายของท่านยงัมโีอกาสทีจ่ะไดร้บัการ

คดัเลอืกเป็นทีป่รกึษาใหแ้ก่บรษิทั แต่ท่านจะตอ้งไม่มสีว่นเกีย่วขอ้งในการเลอืก การตดัสนิใจ และการเสนอ

ว่าจา้ง 
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7. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรบัผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

7.1 ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกบัหลกัสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัปฏิบตัิการแข่งขนั

ทางการคา้ และยดึถอืกตกิาของการแขง่ขนัทีด่อีย่างเสมอภาคกนั  

7.2 ไม่กดีกนัผูอ้ื่นในการเขา้ร่วมแขง่ขนัทางธุรกจิ  

7.3 ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใหร้า้ยป้ายส ีและโจมตคีู่แข่งโดยปราศจากมูลความจรงิ 

หรอืมกีารกระท าการใด ๆ ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อการแขง่ขนั  

ข้อพึงระวงั  

1) การร่วมกนัก าหนดราคา หรอืเงื่อนไขการขายสนิคา้ หรอืบรกิารทีไ่ม่เป็นธรรมต่อคู่แขง่ทางการคา้รายอื่น 

2) การท าความตกลงกบัลกูคา้ ทีม่ผีลเป็นการเอาเปรยีบคู่แขง่รายอื่น 

ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) หากท่านไดร้บัมอบหมายใหน้ าสนิคา้และนวตักรรมของบรษิทัไปจดัแสดงในงานแสดงสนิคา้ทีจ่ดัขึน้ในประเทศ ซึง่

ท่านต้องการทีจ่ะแสดงว่าคุณภาพสนิคา้ของบรษิทัดกีว่าสนิคา้ชนิดเดยีวกนัที่ผลติโดยบรษิทัผูผ้ลติรายอื่น ท่านจะ

สามารถน าสนิค้าของผู้ผลติรายอื่นมาทดสอบคุณภาพเพื่อเปรยีบเทียบกบัผลติภณัฑ์ของบรษิัทต่อหน้าผู้ที่มา

ร่วมงานแสดงสนิคา้ไดห้รอืไม่ 

2) หากท่านได้รบัการเชญิชวนจากคู่แข่งทางการค้าเพื่อพบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัแผนการตลาดเพื่อ

จดัสรรกลุ่มลกูคา้และพืน้ทีก่ารขาย เพื่อตดัราคาระหว่างกนั ท่านจะท าอย่างไรต่อเหตุการณ์ดงักล่าว 

 

 

ค าแนะน า 

1) ท่านไม่สามารถน าสนิคา้ของผูผ้ลติรายอื่นมาร่วมทดสอบไดแ้มว้า่จะเป็นการพสิจูน์ขอ้เทจ็จรงิกต็าม เพราะ

เป็นการกระท าทีผ่ดิมารยาททางธุรกจิ อย่างไรกต็าม หากท่านตอ้งการแสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพของสนิคา้ก็

สามารถน ามาทดสอบเปรยีบเทยีบได ้แต่ไม่ควรระบแุหล่งผลติสนิคา้หรอืผูผ้ลติสนิคา้ทีน่ ามาทดสอบ

เปรยีบเทยีบ 

2) ท่านควรจะปฏเิสธการเขา้ร่วมสนทนาในประเดน็ดงักล่าว และควรรายงานเรื่องทีเ่กดิขึน้ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
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8. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

8.1 ปฏบิตัิต่อพนักงานด้วยความสุภาพและให้ความเคารพต่อศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย์และสทิธขิ ัน้พื้นฐานของ

มนุษยชนอย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั 

8.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบตัิงานของ

พนักงานแต่ละคน ในรูปของเงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้เลีย้ง โบนัส เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุน

ทดแทน กองทุนส ารองเลีย้งชพี การท าประกนัสขุภาพ และอื่นๆ 

8.3 การแต่งตัง้และโยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงานต้องกระท าดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บน

พืน้ฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนกังานนัน้ๆ 

8.4 ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภยัต่อชวีติและสขุภาพของพนกังานอยู่เสมอ 

8.5 ใหก้ารสง่เสรมิ สนบัสนุน ฝึกอบรมและพฒันาความรู ้ความสามารถของพนกังานอย่างทัว่ถงึและสม ่าเสมอ 

8.6 รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะซึง่ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนกังาน 

8.7 ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนกังานอย่างเคร่งครดั 

8.8 หลกีเลี่ยงการกระท าใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องทุกขอ์นัเนื่องมาจากได้รบั

ความเดอืดรอ้นหรอืความไม่เป็นธรรมเพื่อใหไ้ดร้บัการแกไ้ขในวถิทีางทีถู่กตอ้ง 

ข้อพึงระวงั 

1) การท างานกบัอุปกรณ์ไฟฟ้าหรอืเครื่องมอื เครื่องจกัร โดยไม่ปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้าน 

2) การไม่รายงานอุบตัเิหตุทีเ่กดิในสถานทีท่ างาน 

3) การไม่ปฏบิตัติามขอ้บงัคบัและระเบยีบปฏบิตัวิ่าดว้ยสขุอนามยัและความปลอดภยั 

ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของท่านรายงานว่าหูของเขาไม่ค่อยไดย้นิเสยีงอยู่บ่อยครัง้ ซึง่เขาไดไ้ปพบแพทยแ์ลว้ และแพทย์

ไดใ้หค้วามเหน็ว่าอาจจะมาจาก 2 สาเหตุ คอื การไดย้นิเสยีงดงัมากๆ หรอื อยู่ในสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดงัเป็น

ประจ า ผู้ใต้บงัคบับญัชาของท่านจงึสงสยัว่าอาจเกดิจากการได้ยนิเสยีงเครื่องจกัรในบรเิวณสถานที่ท างาน  ใน

ฐานะทีท่่านเป็นผูบ้งัคบับญัชา ท่านจะปฏบิตัอิย่างไร 

2) หวัหน้างานของท่านสัง่ใหท้่านเตรยีมใบสัง่ซือ้งานบรกิารทีม่มีูลค่า 20,000 บาท แต่เขามอี านาจอนุมัตคิ่าใชจ้่าย

เพียง 15,000 บาท จึงสัง่ให้ท่านแบ่งใบสัง่ซื้อออกเป็น 2 ใบ เพื่ อที่ เขาจะได้ไม่ต้องเสนอขออนุมัติจาก

ผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงูขึน้ไป ท่านควรจะท าอย่างไรในสถานการณ์นี้ 
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ค าแนะน า 

1) ในฐานะทีท่่านเป็นผูบ้งัคบับญัชา เมื่อไดร้บัรายงานความผดิปกต ิท่านควรด าเนินการใหม้กีารตรวจสอบ

ขอ้เทจ็จรงิทนัท ีเพราะพนกังานทุกคนมหีน้าทีใ่นการรายงานความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

แมว้่าจะเป็นความผดิปกตเิพยีงเลก็น้อย หรอืเป็นเพยีงขอ้สงสยั ทัง้นี้เพื่อเป็นการป้องกนั หรอืยบัยัง้อนัตราย

ทีอ่าจเกดิขึน้ไดท้นัท่วงท ี

2) การกระท าเช่นนี้เป็นการขออนุมตัทิีไ่มถู่กตอ้ง และขดัต่อหลกัการควบคุมภายในที่ด ีท่านควรจะแจง้ให้

หวัหน้างานของท่านทราบวธิปีฏบิตัทิีถู่กตอ้ง หรอืหากอดึอดัใจทีจ่ะแจง้ ท่านสามารถแจง้เรื่องทีเ่กดิขึน้ไดก้บั

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 

 

9. จรรยาบรรณวา่ด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

นโยบายและแนวการปฏิบติั  

9.1 มนีโยบายในการด าเนินธุรกจิ ดว้ยความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในดา้นความปลอดภยั 

คุณภาพชวีติ และการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ  ตระหนกัถงึ

คุณภาพชวีติของชมุชนและสงัคม  ตลอดจนค านงึถงึการด าเนินธุรกจิทีจ่ะมผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม   

9.2 การปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ การด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัจะตอ้งท าใหแ้น่ใจว่าผลติภณัฑแ์ละการประกอบ

ธุรกจิของบรษิทัทุกอย่างถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบหรอืมาตรฐานต่างๆ  

9.3 จดัการอบรมรวมถงึกจิกรรมภายในองคก์รฯ เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานมจีติส านึกและมคีวามรบัผดิชอบต่อชมุชน 

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใหค้วามร่วมมอืในกจิกรรมต่างๆ กบัชุมชนทีบ่รษิทัด าเนินธุรกจิอยูต่ามสมควร 

ข้อพึงระวงั 

1) การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่างไม่คุม้ค่า 

2) กระบวนการผลติทีม่ขีองเสยีจากกระบวนการผลติมากกว่าปกต ิ

3) การจดัการกบัขยะอนัตรายผดิวธิ ี
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ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) บรษิทัใหท้่านสัง่ซือ้สสีเปรย ์โดยทีท่่านรูจ้กัพนกังานทีบ่รษิทัผลติสสีเปรยร์ายหนึ่งซึง่สามารถสัง่ซือ้ไดใ้นราคาถูก

กว่าซือ้ยีห่อ้ทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั แต่บรษิทัดงักล่าวยงัไม่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานเรื่องการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม ท่าน

จะท าอย่างไร 

 

ค าแนะน า 

การสัง่ซือ้วสัดุทีเ่ป็นสารเคมสี าหรบัใชใ้นส านกังานหรอืโรงงานตอ้งมัน่ใจว่าเป็นสนิคา้ทีไ่ดร้บัการรบัรอง

มาตรฐานความปลอดภยัจากหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และมแีหล่งผลติทีน่่าเชือ่ถอื 

 

10. จรรยาบรรณวา่ด้วยการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

10.1 กรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร พนกังานบรษิทัทุกระดบั ต้องไม่เขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัเรื่องคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรง             

หรอืทางออ้ม 

10.2 พนักงาน บรษิัททุกคนไม่พงึละเลยหรอืเพกิเฉยเมื่อพบเหน็การกระท าทีเ่ขา้ข่ายทุจรติคอรร์ปัชัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

บรษิทั ต้องแจง้ใหผู้้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ

ต่างๆ หากมีข้อสงสยัหรอืข้อซกัถามให้ปรกึษากบัผู้บงัคบับญัชา หรอืบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รบัผดิชอบ

เกีย่วกบัการตดิตามการปฏบิตัติามจรรยาบรรณบรษิทั ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก าหนดไว ้

10.3 บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการร่วมคอร์รปัชัน่ หรือแจ้งเรื่องที่เกี่ยวกับการ

คอรร์ปัชัน่ที่เกีย่วขอ้งกบับรษิัท โดยใชน้โยบายคุ้มครองผู้รอ้งเรยีน หรอืผูท้ี่ให้ความร่วมมอืในการรายงานการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่  

10.4 ผูท้ีก่ระท าคอรร์ปัชัน่ เป็นการกระท าผดิจรรยาบรรณของบรษิทั ซึง่จะต้องได้รบัการพจิารณาโทษทางวนิัยตาม

ระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้นอกจากนี้อาจจะไดร้บัโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย 

10.5 บรษิัทตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท าความเขา้ใจกบับุคคลอื่นที่ต้องปฏบิตัิหน้าที่ที่

เกี่ยวขอ้งกบับริษัท หรอือาจเกิดผลกระทบต่อบรษิัท รวมถึงพนักงาน ผู้บรหิาร และกรรมการ ในเรื่องที่ต้อง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
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10.6 ส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามรู้ความเขา้ใจ โดยการจดัสมัมนาและอบรมเกี่ยวกบันโยบายและแนวปฏบิตัิในการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ของบรษิัท เพื่อเป็นการให้ความรู้  และทบทวนข้อมูลเกี่ยวกบัการต่อต้านทุจริต

คอรร์ปัชัน่ 

10.7 บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งทีจ่ะเกดิการทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยระบุ

เหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ประเมนิระดบัความเสีย่งในดา้นโอกาสเกดิและผลกระทบทีอ่าจ

เกดิขึน้ เพื่อน าไปใชท้บทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทั ใหส้ามารถน าไปปฏบิตัิ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล 

10.8 จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และการบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงาน

ส าคญัต่างๆ เพื่อป้องกนัและตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ให้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการ

แกไ้ขทีเ่หมาะสม 

10.9 ก าหนดให้มกีารทบทวนและปรบัปรุงมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการ

ประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อ

คณะกรรมการบรษิทัตามล าดบั อย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

ข้อพึงระวงั 

1) การจ่ายเงนิใหก้บับุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการท าธุรกรรมนัน้ เพื่อแลกเปลีย่นกบัสทิธพิเิศษทีไ่ม่ควรได ้

2) การท าธุรกรรมกบัเจา้หน้าทีข่องรฐัหรอืสมาชกิครอบครวัของเจา้หน้าทีร่ฐั ในขณะทีเ่จา้หน้าทีด่งักล่าวมอีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจเกีย่วกบัสญัญาทีท่ ากบัรฐั 

3) รบัหรอืใหค้ าแนะน าทางธุรกจิ ทีต่อ้งใชค้วามสมัพนัธพ์เิศษกบัเจา้หน้าทีข่องรฐั หรอืบุคคลใดๆ 

ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) บรษิทัใหท้่านสัง่ซือ้เมด็พลาสตกิ โดยทีท่่านเป็นญาตกิบัพนกังานขายของบรษิทัทีจ่ าหน่ายเมด็พลาสตกิ แห่งหนึ่ง 

ญาตขิองท่านไดร้บัปากกบัท่านว่าหากสัง่ซือ้ถงึยอดทีก่ าหนดไวจ้ะใหค้่าคอมมชิชัน่ 1 % ของยอดขาย ท่านควร

ด าเนินการอย่างไร 

 

ค าแนะน า 

ในการสัง่ซือ้สนิคา้ในแต่ละครัง้ควรมกีารเปรยีบเทยีบราคาจากผูจ้ าหน่ายอย่างน้อย 3 รายเพื่อใหไ้ดร้าคา

สนิคา้ทีม่คีวามเหมาะสม และราคาถูกทีส่ดุ และผูจ้ าหน่ายทีน่ ามาเปรยีบเทยีบตอ้งมคีวามน่าเชื่อถอื ผ่านการ

คดัเลอืกตามระบบ ระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิานของบรษิทั 
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11. จรรยาบรรณวา่ด้วยการไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

11.1 พนกังานของบรษิทัทุกคนตอ้งใหค้วามเคารพ และไม่ล่วงละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผู้อื่น หากพบการกระท า

ทีเ่ป็นหรอือาจเป็นการละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาใหแ้จง้ขอ้มลูดงักล่าวใหผู้บ้งัคบับญัชารบัทราบ 

11.2 ตรวจสอบขอ้มูลอนัเป็นสทิธขิองบุคคลภายนอก ที่ไดร้บัมาหรอืจะน ามาใชภ้ายในบรษิทั เพื่อลดโอกาสที่จะเกดิ

กรณีละเมดิทรพัยส์นิทางปัญญาของผูอ้ื่น 

11.3 พนักงานมีหน้าที่รายงานต่อผู้บงัคบับญัชาเมื่อพบการกระท าผดิที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสทิธ ิอาจน าไปสู่การ

ละเมดิสทิธ ิหรอืการกระท าทีอ่าจก่อใหเ้กดิขอ้พพิาทเกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา 

11.4 ในการท างาน พนกังานตอ้งดแูลรกัษางาน ขอ้มลู สตูร สถติ ิโปรแกรม วธิกีาร กระบวนการ และขอ้เทจ็จรงิต่างๆ 

ทีเ่ป็นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทัไม่ใหถู้กล่วงละเมดิ และไม่เปิดเผยใหก้บัผูใ้ด เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตจากทาง

บรษิทั 

ข้อพึงระวงั 

1) การท าซ ้า ดดัแปลง แกไ้ขอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกส ์หรอืเทคโนโลยสีารสนเทศต่างๆ โดยไม่มี

เหตุสมควร 

2) การใชข้อ้มลูทีเ่ป็นความลบั หรอืเป็นสทิธิข์องผูอ้ื่นโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากเจา้ของ 

3) การตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการไดม้าซึง่ทรพัยส์นิทางปัญญา ใชป้ระโยชน์จากทรพัยส์นิทางปัญญา รกัษาสทิธิแ์ละ

คุม้ครองสทิธิใ์นทรพัยส์นิทางปัญญาของบรษิทั โดยไม่มคีวามเขา้ใจทีช่ดัเจนและถูกตอ้ง 

ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) บรษิทัมนีโยบายใหป้รบัปรุงงานดา้นการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ (R&D) โดยใหจ้ดัหาโปรแกรมส าเรจ็รูปมาใช ้

ซึง่โปรแกรมดงักล่าวมจี าหน่ายในราคาทีส่งูมากและมกีารสงวนลิขสทิธิต์ามกฎหมาย เน่ืองจากลูกน้องของท่านมี

เพื่อนที่อยู่ ฝ่าย R&D ของบริษัทแห่งหนึ่ ง และได้ใช้โปรแกรมดังกล่าวอยู่  เพื่อต้องการให้ ได้ผลงานจาก

ผูบ้งัคบับญัชา ลูกน้องของท่านจงึขอ Copy โปรแกรมดงักล่าวมาทดลองใชใ้นงานเพื่อเป็นการประหยดัค่าใชจ้่าย 

เมื่อท่านทราบเรื่อง ท่านจะท าอย่างไร 
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ค าแนะน า 

การน าโปรแกรมทีส่งวนลขิสทิธิต์ามกฎหมายมาใชอ้ย่างไม่ถูกตอ้ง มคีวามเสีย่งต่อการถูกฟ้องรอ้งและเป็น

การกระท าทีผ่ดิกฎหมาย ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทัในภายหลงั ถงึแมว้่าเป็นเพยีงการ

ทดลองน ามาใชก้ไ็ม่สมควร ท่านควรสัง่ใหล้บโปรแกรมดงักล่าวออกจากเครื่องคอมพวิเตอรข์องบรษิทั และ

ก าชบัไม่ใหม้โีปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีไ่ม่ไดผ้่านการจดัซือ้อย่างถูกตอ้งตามกฎหมายมาใชก้บัเครื่องของบรษิทั 

 

12. จรรยาบรรณวา่ด้วยความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการทีว่่า  การตดัสนิใจใดๆ 

ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกจิจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบรษิัทเท่านัน้   และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

12.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการทีเ่ป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนัใหบ้รษิทัทราบถงึ

ความสมัพนัธ ์หรอืการเกีย่วโยงของตนในรายการดงักล่าว 

12.2 การพจิารณาการเขา้ท าธุรกรรมต่างๆ ก าหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา ต้องไม่

เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มีอ านาจอนุมัติในธุรกรรมนัน้ๆ รวมถึงในการท ารายการให้พิจารณาถึงความ

เหมาะสม โดยใชร้าคา และเงื่อนไข เสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก 

12.3 รายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการ

อย่างเหมาะสมรอบคอบต่อไป 

12.4 ผูบ้รหิารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ข้อพึงระวงั 
1) ผลประโยชน์สว่นตวัทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั 
2) ความสมัพนัธส์ว่นตวัทีอ่าจขดัแยง้กบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
3) ความสมัพนัธด์า้นการเงนิกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้กบับรษิทั 
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ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 
1) ท่านเป็นผูบ้รหิารของบรษิัทแห่งหนึ่งมอี านาจอนุมตักิารสัง่ซือ้และจ่ายเงนิในวงเงนิ 1 ลา้นบาท ภรรยาของท่าน

เปิดบรษิัทขายวสัดุก่อสร้าง เมื่อบรษิัทมีโครงการจดัสร้างคลงัสนิค้า ท่านจงึสัง่การให้ฝ่ายจดัซื้อด าเนินการซื้อ
สนิคา้จากบรษิทัภรรยาของท่านเท่านัน้ และในการสัง่ซือ้แต่ละครัง้ตอ้งไม่เกนิวงเงนิ 1 ลา้นบาท 
 

 

ค าแนะน า 

ควรจดัท างบประมาณโครงการและท าการเปรยีบเทยีบราคาจากผูข้ายตามระบบ ระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิาน

ของบรษิทัใหเ้รยีบรอ้ย และท่านควรแจง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบ และใหค้ณะกรรมการเป็นผูอ้นุมตัิ

การด าเนินการดงักล่าว หรอืใหผู้บ้รหิารท่านอื่นทีม่คีวามเป็นอสิระ และไมม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อ

รายการนัน้เป็นผูอ้นุมตักิารสัง่ซือ้และการสัง่จ่ายเงนิ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสเป็นธรรม  

 

13. จรรยาบรรณวา่ด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลุ่มบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) สนับสนุนและเคารพหลกัการด้านสทิธิมนุษยชนอนัมีส่วน
สมัพนัธก์บัธุรกจิในลกัษณะการเพิม่คุณค่า และถอืเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกจิในการสรา้งมลูค่าเพิม่และผลผลติ รวมทัง้
หมัน่ตรวจตราดูแลมใิหธุ้รกจิของกลุ่มบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) เขา้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบัการล่วง
ละเมดิสทิธมินุษยชน ด้วยการยอมรบัหลกัปฏบิตัิที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมโลก เช่น หลกัสทิธมินุษยชนขององคก์าร
สหประชาชาต ิ

นโยบายและแนวการปฏิบติั 

13.1 เคารพและปฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิทั ตลอดจนกฎหมายทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศที่

เกีย่วขอ้งโดยเคร่งครดั 

13.2 พฒันาช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อส่งเสรมิความรู้ ความเขา้ใจ และการปฏบิตัิตนต่อการเคารพสทิธิ

มนุษยชน รวมถงึเพื่อเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้สีว่นไดเ้สยีสามารถแสดงความคดิเหน็สะทอ้นปัญหา และแจง้

เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน หากมเีหตุการณ์หรอืการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งต่อการละเมดิสทิธมินุษยชน 

13.3 จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกบัสิทธิมนุษยชนหลังจากที่ได้รบัแจ้งจาก

พนักงาน และ/หรอืผูม้สี่วนได้เสยี พรอ้มรายงานต่อคณะผู้บรหิารระดบัสูง เพื่อด าเนินการพฒันาบรรเทา หรอื

แกไ้ขผลกระทบดา้นสทิธมินุษยชนอย่างเหมาะสม 
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13.4 ปฏบิตัต่ิอพนักงานอย่างเป็นธรรม เสมอภาคใหเ้กยีรติ และใหโ้อกาส ควบคู่ไปกบัการใหค้วามส าคญัในการดูแล

ชุมชนและสงัคมบนพืน้ฐานของความปลอดภยัและคุณภาพชวีติทีด่ี ตลอดจนการส่งเสรมิคู่คา้ธุรกจิใหเ้ตบิโตไป

ดว้ยกนัอย่างรบัผดิชอบและการเคารพสทิธพิืน้ฐานของผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเท่าเทยีมกนั 

ข้อพึงระวงั 

1) จะต้องมีใจเป็นกลาง โดยต้องบนัทึกตามขอ้เทจ็จรงิที่ได้ บนัทกึให้ชดัเจนว่าสิง่ใดเป็นขอ้เทจ็จรงิที่ประสบด้วย
ตนเอง หรอืสิง่ใดเป็นขอ้เทจ็จรงิทีไ่ดร้บัการบอกเล่าซึง่อาจเอนเอยีงเขา้ขา้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

2) ควรระมดัระวงัเรื่องความแตกต่างทางวฒันธรรมซึ่งเป็นเรื่องอ่อนไหว  การสื่อสารเรื่องค าถามและการท าความ
เขา้ใจกบัปฏกิริยิาของผูเ้สยีหายเป็นสิง่ส าคญั  

 
ตวัอยา่งสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 
 

1) บรษิัทเปิดรบัสมคัรพนักงานขายสนิคา้ของบรษิัทที่มกีารเปิดหน้ารา้นอยู่ด้านหน้าของบรษิทั โดยในประกาศรบั
สมัคร มีการก าหนดเพศคือ เพศหญิง หน้าตาสวย หุ่นดี เท่านัน้จงึจะผ่านการพิจารณาสมัภาษณ์ในเบื้องต้น 
จ านวน 2 อตัรา เมื่อมผีูม้าสมคัรงานพบว่า บุคคลนัน้เป็นเพศชาย และผวิด า รปภ.ของบรษิทัจงึแจง้ว่าใหก้ลบัไป
คุณสมบตัไิม่สอดคลอ้งตามประกาศ 
 
 

ค าแนะน า 

บรษิทัไม่ควรมกีารก าหนดคุณลกัษณะของผูส้มคัรงานแต่ควรดทูีค่วามสามารถ คุณวฒุกิารศกึษาทีเ่หมาะสม

กบัต าแหน่งงานทีร่บัสมคัร เพื่อไม่เป็นการกดีกนัหรอืแบ่งแยกเพศ และเป็นการเคารพสทิธมินุษยชน 

 
 

14. จรรยาบรรณวา่ด้วยการท ารายการระหว่างกนัของบริษทั 

การท ารายการระหว่างกนั บรษิัทจะปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั 

ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ

ปฏิบตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกนัของบรษิัท ตามมาตรฐานการบญัชีที่

ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์ 

นโยบายแนวปฏิบติั 

14.1 ศกึษาหลกัเกณฑ ์ระเบยีบ ขัน้ตอน อ านาจด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อน

ด าเนินการ 

14.2 ไม่ด าเนินการหากมกีารรอ้งขอใหม้กีารขา้มขัน้ตอนหรอืเพกิเฉยต่อกระบวนการใดๆทีต่อ้งด าเนินการตามปกต ิ 
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14.3 ด าเนินการตามแนวปฏบิตัแิละกระบวนการในการพจิารณาอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั รายการทีเ่กีย่วโยง

กนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท ตามหลกัเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด  

14.4  ด าเนินการเรื่องรายการระหว่างกนัอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล  และไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษิทั 

14.5 รายการระหว่างกนัจะตอ้งไดร้บัการพจิารณาและใหค้วามเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัริายการอย่างรอบคอบเหมาะสม 

ข้อพึงระวงั 

1) รายการระหว่างกนัจะตอ้งมรีาคาและเงื่อนไขทีเ่ป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเททางผลประโยชน์ 

 ตวัอย่างสถานการณ์และค าแนะน าแนวทางปฏิบติั 

1) การขอยมืตวัพนกังานจากบรษิทัย่อยเพื่อมาช่วยปฏบิตังิานในหน่วยงานของท่านเป็นการชัว่คราว โดยใหผู้บ้รหิาร

ของทัง้สองบรษิทัตกลงดว้ยวาจาจะสามารถท าไดห้รอืไม่ 

 

 

ค าแนะน า 

 

ไม่สามารถท าได้ การยืมตัวบุคลากรระหว่างบริษัทต้องปฏิบัติตามระเบียบการบริหารงานบุคคล  และ

ระบCุost center เพื่อเรยีกเกบ็ค่าใชจ้่ายใหถู้กตอ้ง 
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แบบการเปิดเผยรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 

 ขา้พเจา้ไดอ้่านคูม่อืจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ฉบบันี้อย่าง
ครบถว้นและท าความเขา้ใจอย่างดแีลว้ ขา้พเจา้จงึขอรายงานดงัต่อไปนี้ 
 (โปรดท าเครื่องหมาย X ในช่อง  และ  รวมทัง้เพิม่ขอ้มลูหากจ าเป็น (ถา้ม)ี) 
   ขา้พเจา้ไมม่รีายการทีอ่าจเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนักบัผลประโยชน์ของบรษิทั 

   ขา้พเจา้มรีายการทีอ่าจเป็นผลประโยชน์ทีข่ดักนักบัผลประโยชน์ของบรษิทั โดยมลีกัษณะของรายการ
ดงัต่อไปนี้ 
  O   มกีารท าธุรกรรมทีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ทัว่ไป ระหว่างบรษิทั หรอืบรษิทัในเครอื กบั 

     ขา้พเจา้ โดยใชช้ื่อขา้พเจา้เอง 

     ขา้พเจา้ โดยใชช้ื่ออื่น (ระบุชือ่).................................................... 
     ผูท้ีเ่กีย่วดองในครอบครวัของขา้พเจา้* หรอืผูแ้ทนของขา้พเจา้ 

    ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).............................นามสกุล................................ 
    เกีย่วดองเป็น......................................................................................... 
 (*ผูท้ีเ่กีย่วดองในครอบครวั หมายถงึ คู่สมรส บดิา มารดา บตุร) 
 

ขา้พเจา้ขอรายงาน ดงัต่อไปนี้ (กรุณาแนบเอกสารเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี) 
1. รายละเอยีดของรายการ 

2. วธิกีารแกไ้ข ในกรณีทีข่า้พเจา้ไดด้ าเนินการแกปั้ญหาแลว้ (ถา้ม)ี 
 

ลงชื่อ............................................................ 

(.........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
วนัที.่............../................../.................. 

ความเหน็ของผูบ้งัคบับญัชา  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ลงชื่อ............................................................ 

(.........................................................) 

ต าแหน่ง........................................................... 
วนัที.่............../................../.................. 
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ใบลงนามรบัทราบปฏิบติั 

 

วนัที.่..........เดอืน.........................................พ.ศ................. 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว................................................................รหสัพนกังาน

...............................................ต าแหน่ง........................................................แผนก...................................................ฝ่าย

................................................ 

ไดร้บัทราบและยนิดปีฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัขิองผูบ้รหิารและ/หรอืพนกังานทีร่ะบุอยูใ่นคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิของ บรษิทั 

ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  

 อน่ึง ขา้พเจา้ตระหนกัดวี่า หากขา้พเจา้กระท าการอย่างใดทีเ่ป็นการฝ่าฝืนจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการ

ท างานของบรษิทั ย่อมไดร้บัโทษทางวนิยัตามควรแก่กรณี 

 

 

         ..................................................... 

         (...................................................) 

         วนัที.่............................................. 

 

 

-20- 

 



 

บรษิทั ปัญจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)  | 244 

 

เอกสารแนบ 6 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน ผูถื้อหุ้น บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

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

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ไดแ้ก่ 
ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 

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

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ มี
การประชุมทัง้สิ้นรวม 4 ครัง้ โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยน
ขอ้คดิเหน็กบัผูบ้รหิาร ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชใีนเรื่อง
ทีเ่กีย่วขอ้ง สรปุสาระส าคญัในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ดงัน้ี 

1. การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้สอบทาน
งบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ า
รายไตรมาส และประจ าปี 2564 ซึ่งได้จดัท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากนโยบาย
บญัชทีีส่ าคญั รายงานทางการเงนิที่มนีัยส าคญั การประมาณการ
ทางบญัช ีหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มูลที่
ส าคญั ร่วมกบัผู้สอบบญัชี และฝ่ายจดัการ พร้อมให้ค าแนะน า 
รวมถึงข้อคดิเห็นที่เป็นประโยชน์ ก่อนจะให้ความเหน็ชอบและ
น าเสนอคณะกรรมการบรษิทั   

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการได้ประชุม
รว่มกบัผูส้อบบญัชี โดยไมม่ฝ่ีายจดัการของบรษิทัเขา้ร่วมประชุม 
1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รบัข้อมูลที่มี
สาระส าคญัในการจดัท างบการเงนิและการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเพื่อเป็นประโยชน์กบัผู้ใช้
งบการเงนิ รวมทัง้พฤตกิารณ์อนัควรสงสยัเกี่ยวกบัการทุจรติหรอื
การฝ่าฝืนกฎหมายของกรรมการและผูบ้รหิาร 

ส าหรบัรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทได้จ ัดท าขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตาม
หลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญั 

อย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิและมขี้อมูลซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนกัลงทุน 
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2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหาร
ความเส่ียง และการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบรหิารความเสี่ยง
จากรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและ
ผู้สอบบญัชี และรบัทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร โดยให้ความส าคญัในเรื่อง ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ 
ความเสีย่งดา้นมลภาวะทางสิง่แวดล้อมอนัเกดิจากพลาสติกและ
ปัญหาขยะพลาสตกิ และความเสีย่งดา้น Cyber Security เป็นต้น 
คณ ะก ร ร ม ก า รบ ริห า ร ค ว า ม เสี่ ย ง  (Risk Management 
Committee) ท าหน้าที่ก ากบัดูแลเรื่องความเสี่ยงโดยเฉพาะ ซึ่ง
ครอบคลุมทัง้การอนุมตันิโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่ง 
ติดตามการประเมิน ความเสี่ยง อนุมตัิมาตรการจดัการความ
เสีย่ง และมกีารสรุปรายงานผลการบรหิารความเสี่ยงขององคก์ร
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รบัทราบอย่างสม ่ าเสมอ ซึ่งท าให้
เชื่อมัน่ว่าบรษิทัฯ มรีะบบการบรหิารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ
เพียงพอกบัสภาพการด าเนินธุรกิจ และสามารถบริหารความ
เสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ประจ าปี 2564 
โดยพิจารณาจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน ตามกรอบแนวทางปฏบิตัดิา้นการควบคมุภายใน
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission) เพื่ อประเมินระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยง ความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน  ซึ่ งผลการประเมินสร้างความ เชื่ อมัน่ อย่ าง
สมเหตุสมผลได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ
เพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้สอบบญัชีที่รายงานว่า จากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่
เป็นสาระส าคญัซึ่งมผีลต่องบการเงนิของบรษิทั ฝ่ายจดัการเน้น
การสร้างความตระหนักรู้เพื่ อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ใหพ้นักงานอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเน้นการพฒันาระบบเชงิป้องกนั  

นอกจากน้ีไดน้ าเครื่องมอืแบบประเมนิตนเองไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมตามความพร้อมของแต่ละธุรกิจทัง้ในประเทศไทย
และประเทศจีน โดยตระหนักเรื่องการก ากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการ
ควบคุมให้สอดคล้องกับกฎหมาย ส านักงานตรวจสอบร่วมกับ
ผูป้ฏิบตัิงานพฒันารายงานโดยใช้ Data Analytics เพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้ธุรกิจใช้ก ากบัดูแลงานในความรบัผิดชอบ และ
ผูต้รวจสอบสามารถใชใ้นงานตรวจสอบ 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

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

4. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยยดึหลกัความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอเป็น
ปกติทางธุรกจิ และประโยชน์สูงสุดของบรษิทั พรอ้มทัง้เปิดเผย
ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลา
ทีก่ าหนด 

5. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ให้ความส าคัญ
เป็นอย่างยิง่กบัการส่งเสรมิและมุง่เน้นใหด้ าเนินงานตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสรมิและ
ติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก ากับดูแล
กิจการที่ดแีละความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2564 จดัให้มีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ใหแ้นวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จ าเป็น
เพื่อพฒันาระบบก ากบัดูแลกจิการที่ดใีหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ ให้
มคีวามเป็นมาตรฐานเทยีบเท่าระดบัสากล อนัเป็นการสรา้งความ
มัน่ใจแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม 

บริษทัได้จดัประชุมคณะกรรมการบรษิทัโดยไม่มผีู้บรหิาร
หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยปีละ 1 ครัง้ 
เพื่อให้กรรมการสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกบัการ
บรหิารกจิการบรษิทัของฝ่ายจดัการไดอ้ยา่งเป็นอสิระ 
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6. ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี การพิจารณา คดัเลือก 
และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณา
คดัเลือกความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และการเสนอแต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกและ
คณุภาพงานของผูส้อบบญัชใีนรอบปีที่ผ่านมา สถานะของผูส้อบ
บญัชี ทีมงานผู้สอบบญัชี และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี
เสมอ ข้อจ ากดัที่มสีาระส าคญัและขอ้ก าหนดของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง รวมถงึการพจิารณาใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชตีาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพื่อใหม้ ัน่ใจวา่ผูส้อบ 
บัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่าง
แทจ้รงิ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ได้พจิารณา
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ
จ ากดั ไดป้ระเมนิความเป็นอิสระและผลการปฏิบตัิงานส าหรบัปี 
2564 ซึ่งเป็นปีที่ 13 ของบริษัทสอบบัญชีและเป็นปีที่ 4 ของ
ผู้สอบบญัชีที่ลงนามรบัรองงบการเงนิ โดยเห็นว่าเป็นผู้มคีวาม
เขา้ใจธุรกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวิชาชพีดว้ยความเป็น
อิสระ มคีวามเป็นกลาง มปีระสบการณ์ มคีวามสามารถและส่ง
มอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่ าเสมอ มีผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ ในระดับที่ น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ 
เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัิต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2565 ใหแ้ต่งตัง้  

1. นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่8134 และ/หรอื  

2. นายพรีะเดช พงษเ์สถยีรศกัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่4752 และ/หรอื  

3. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่7517 และ/หรอื 

4. นางสาวโสรยา ตนิตะสวุรรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่8658 และ/หรอื 

5. นางสาวพจนรตัน์ ศริพิพิฒัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่8658 และ/หรอื  

 
 

ส าหรับปี  2565 เป็นปีที่  14 ของบริษัทสอบบัญชี  และ
ก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวนเงินไม่เกิน  2,415,000 บาทต่อปี 
โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏิบตัติามเงื่อนไขของบตัร
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมีการตรวจสอบและรบัรองบัตร
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 
บาท กรณีมีการเปิดบริษัทย่อยในระหว่างปีให้ก าหนดค่าสอบ
บัญ ชีได้ ไม่ เกิน  100,000 บ าทต่ อห น่ึ งบริษัท  ทั ้ง น้ี ไม่ รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 
ผู้สอบบญัชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท  ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

7. การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

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

 

 
 

นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 



 




