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สารจากคณะกรรมการ

เรียน ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในปี 2560 เศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขน้ึ ทัง้ ปจั จัยการเมือง และเศรษฐกิจ จะเห็นได้จากการฟื้ น ตัวของ
ประเทศเศรษฐกิจหลัก สนับสนุ นให้ประเทศในกลุ่มอาเซียน และเศรษฐกิจประเทศกาลังพัฒนาอื่นๆ ฟื้ น ตัวและกระจายเป็ นวง
กว้างมากขึน้ ทัง้ นี้ภาครัฐได้พยายามออกนโยบายมาตรการต่างๆ โดยให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเร่งรัดการลงทุนและกระตุน้
การใช้จ่ายภาคครัวเรือน อย่างไรก็ดี บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ฯ”) ยังคงมุ่งมันที
่ จ่ ะ
รักษาอัตราการเติบโต โดยในปี ทผ่ี ่านมา เรายังคงมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และรักษาอัตรากาไรให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั ฯได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนในส่วนของธุรกิจโรงงานพ่นสี ซึง่ มีผลขาดทุน
ทีล่ ดลงและทาให้ภาพรวมกาไรของธุรกิจดีขน้ึ
สาหรับกลุ่มสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์และงานพ่นสี บริษทั มีศกั ยภาพด้านกาลังการผลิต บุคลากร ตลอดจนองค์ความรู้
อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยปจั จัยเชิงบวกเหล่านี้ส่งผลให้ระบบบริหารจัดการทุกภาคส่วนมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ตลอดจนการ
ได้รบั การยอมรับด้านคุณภาพจากลูกค้า มีสว่ นแบ่งทางการตลาดเพิม่ มากขึน้ โดยในปี น้ี บริษทั สามารถขยายการเติบโตในกลุ่ม
ชิน้ ส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ได้ค่อนข้างดี และจากการมุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างเข้มงวดส่งผลให้ธุรกิจโรงพ่น
สีมผี ลประกอบการดีขน้ึ โดยลาดับ
สาหรับกลุ่มสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก อัตราการเติบโตของตลาดไม่เติบโตมากนัก ส่วนหนึ่งเกิดจากความไม่มนใจใน
ั่
ภาวะเศรษฐกิจของผูบ้ ริโภค ในส่วนของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ายาเคมีได้รบั ผลกระทบจากภาวะภัยแล้งในช่วงต้นปี ทเ่ี ป็ นอุปสรรคสาคัญ
ต่อการทาเกษตรกรรม ถึงแม้ว่าสถานการณ์ภยั แล้งเริม่ คลีค่ ลาย แต่ปจั จัยด้านราคาสินค้าเกษตรทีต่ กต่ า และการส่งออกทีย่ งั ไม่
ฟื้นตัว รวมถึงการขยายตัวของการท่องเทีย่ วต่ากว่าประมาณการค่อนข้างมาก ซึง่ ส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตัวเศรษฐกิจ
ในภาพรวมและกาลังซือ้ ในภาคครัวเรือน ทาให้อตั ราการเติบโตของสินค้าอุปโภค บริโภคและสินค้าเกษตรขยายตัวไม่มาก ทาให้
ภาพรวมการเติบโตของยอดขายบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศเติบโตได้ไม่สงู และต่ากว่าเป้าทีป่ ระมาณการไว้เมื่อช่วงต้นปี
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สาหรับบริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัดซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยในประเทศจีนทีด่ าเนินธุรกิจหลักในการผลิต
บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่น ตลาดยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษทั ได้มกี ารลงทุนเพิม่ เติมในส่วนการขยายพืน้ ที่
เช่าและการลงทุนเครื่องจักรใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้า ทัง้ นี้ คาดการณ์ว่าตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นทีป่ ระเทศ
จีน ยังคงสามารถเติบโตได้ดอี ยู่ เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตัวและมีนโยบายกระจายรายได้ไปยังถิน่ ชนบท
และชนชัน้ กลาง ทาให้คนจีนโดยทัวไปมี
่ กาลังซือ้ ทีส่ งู ขึน้ และมีการจับจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรือนมากขึน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะผลักดันให้บริษัทก้าวต่อไปด้วยความมันคงอย่
่
าง
ต่อเนื่อง มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนากระบวนการผลิต รักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายตลาด ควบคู่ไปกับการ
เพิม่ กาลังการผลิต เพื่อเพิม่ อัตราการเติบโตทัง้ ในส่วนของกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และชิ้ นส่วนยานยนต์อย่างสูงสุด ตลอดจน
การพิจ ารณาถึง ความเสี่ย งของการลงทุน เพื่อ ให้แ ผนกลยุ ท ธ์ข องบริษัท บรรลุต ามเป้ าหมาย โดยใช้หลักความระมัด ระวัง
การศึกษาผลตอบแทน วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบความเสีย่ งอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน ในส่วนของช่องทางการจัดหาเงินทุน
บริษทั มีการรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั สถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
สาหรับแผนการดาเนินงานในปี 2561 บริษทั ตัง้ เป้าหมายการเติบโต และการรักษาความสามารถทากาไร ให้สามารถ
ตอบสนองประโยชน์สงู สุดอย่างยังยื
่ นของผูถ้ อื หุน้ (Optimize Shareholder Wealth) และดาเนินงานตามกรอบนโยบายตามหลัก
กากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกท่าน โดยในปี 2561 ทีมบริหารมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการผลิต เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายตลาด เพื่อเพิม่ อัตราการเติบโตในตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์
ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศจีน และในส่วนของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ และงานพ่นสี โดยเฉพาะการดาเนินธุรกิจใน
ประเทศจีนคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการลงทุนเพื่อจัดตัง้ บริษัทย่อ ยแห่งใหม่ ณ มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ด้วยทุนจด
ทะเบียน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะเรียกชาระ 3 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อรองรับยอดขายใหม่ และเพิม่ ส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้ามันหล่อลื่น และเคมี ซึง่ คาดว่าจะสามารถผลิตและมีรายได้ในปี 2562
คณะกรรมการบริษทั และคณะผูบ้ ริหารพร้อมด้วยพนักงานของบริษทั ทุกท่าน พวกเรามีความภาคภูมใิ จในการทางาน
พร้อ มที่จ ะมุ่ง มัน่ แสวงหาผลประโยชน์ สูงสุด ให้ก ับ บริษัท ตลอดจนดาเนิ น ธุร กิจ โดยคานึ ง ถึง ความปลอดภัย และใส่ใ จต่ อ
สิง่ แวดล้อม มุ่งมันในการพั
่
ฒนาองค์กรอย่างยังยื
่ น คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย รวมถึงสถาบันการเงิน ทีส่ นับสนุนการดาเนินงานของบริษทั ด้วยดีมาตลอด และขอให้เชื่อมันว่
่ าบริษทั จะสาน
ต่อความมุ่งมันและทุ
่
่มเทในการดาเนิ นธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ยึดมันในหลั
่
กจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาล และการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย และเป็ นองค์กรทีเ่ จริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

(นายสาธิต เหมมณฑารพ)
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

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

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ
เรียน ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด
(มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการของ บริษทั
ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระ จานวน 3 ท่ าน ซึ่งเป็ นผู้ท รงคุณวุฒ ิด้านการบัญชี ภาษี
อากร การเงิน การบริหารจัดการ และการบริหารความเสีย่ ง โดย
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ ซึ่ง จัด ท าตามแนวทางและ
ข้อ ก าหนดของสานัก งานคณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย มี
รายนาม ดังต่อไปนี้
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ
2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ

3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ต ามขอบเขตความรับ ผิด ชอบที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั อย่างเป็ นอิสระ ในการตรวจสอบและสอบ
ทานให้บริษทั มีการกากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ มีการประชุม ทัง้ สิ้น รวม 6 ครัง้ โดยมีการหารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ดังนี้
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1. ความถูก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และเชื่ อ ถื อ ได้ ข องรายงาน
ทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทาน
งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจา
รายไตรมาส และประจ าปี 2560 ซึ่ง ผ่า นการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี ข องบริษ ัท แล้ ว โดยพิจ ารณาจาก
นโยบายบัญ ชีท่ีสาคัญ รายงานทางการเงิน ที่ม ีนัย ส าคัญ การ
ประมาณการทางบัญ ชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการ
เปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญ ร่วมกับผูส้ อบบัญชี และฝา่ ยจัดการ พร้อม
ให้คาแนะนา รวมถึงข้อคิดเห็น ที่เป็ นประโยชน์ ก่อนจะให้ความ
เห็นชอบและนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าการ
จัดทางบการเงินของบริษทั มีความเชื่อถือได้ ทันเวลา และมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เป็ นประโยชน์ ต่อผู้ใช้
งบการเงิน และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึง มาตรฐานบัญ ชีต ามหลัก การบัญ ชีท่ี
รับรองทั ่วไป อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแ ล
กิจการ ได้มกี ารทบทวน ศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อม
สาหรับมาตรฐานบัญชีท่มี กี ารปรับปรุงใหม่ซ่งึ จะมีผลบังคับใช้ใน
3-5 ปี ข้างหน้า
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการของบริษทั เข้าร่วม
ประชุ ม 1 ครัง้ เพื่อ ปรึก ษาหารือ กัน อย่ า งอิ ส ระถึง ข้อ มู ล ที่ ม ี
ความสาคัญในการจัดทางบการเงิน รวมทัง้ ประเด็นที่พบจากการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
หากผู้สอบบัญ ชีพบพฤติการณ์ อ นั ควรสงสัย เกี่ยวกับ การทุ จริต
หรือ การฝ่า ฝื น กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข อง
กรรมการและผู้บริหาร ให้ผสู้ อบบัญชีรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งผูส้ อบบัญชีแจ้งว่า ไม่มขี อ้ มูล
หรือ ข้อ สัง เกตเป็ น พิเ ศษจากการตรวจสอบ และได้ร ับ ความ
ร่วมมือจากฝ่ายบริหารหรือฝ่ายจัดการ ของบริษทั ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูส้ อบบัญชีเป็ นอย่างดี

2. ความเพี ย งพอของระบบควบคุม ภายใน การบริ ห าร
ความเสี่ ยง การก ากั บ ดู แ ลกิ จก ารที่ ดี แล ะการ
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจ การ ได้สอบทาน
จากรายงานผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายใน และผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบตั ิด้าน
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การควบคุม ภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013
และแนวทางของก.ล.ต. รวมทัง้ พิจ ารณาและติด ตามผลการ
ปฏิ บ ัติ ต ามข้ อ เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ การปรับปรุงการปฏิบตั ิงานดังกล่าว การ
สนับสนุ นให้ม ีการประเมินความเสี่ยงและการทุ จริตคอร์รปั ชั ่น
ภายในองค์กร คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มี
ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
ความเป็ นอิ ส ระของส านั ก ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการ
ปฏิบตั ิงาน พิจารณาอนุ ม ตั ิแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี
2560 ที่จดั ทาขึ้นตามความเสีย่ งที่มสี าระสาคัญของบริษทั และ
มุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านที่เป็ นจุดควบคุมที่
ส าคัญ มีก ารทบทวนนโยบาย เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจได้ ว่ า ระบบการ
ควบคุม ภายในมีป ระสิท ธิภ าพทัง้ ในส่วนของประเทศไทยและ
ประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาได้ม ีการพบปะหารือ กั บผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตของบริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด และ
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการแก้ไข
ตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อ รับทราบสาเหตุ ปญั หาและให้
คาแนะนาในการพัฒ นาปรับปรุงการปฏิบ ัติงานตรวจสอบให้มี
ประสิท ธิภ าพ ตลอดจนได้พิจ ารณาแนวทางในการปรับ ปรุ ง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยเปิ ดโอกาสให้หน่ วยงานต่างๆ
ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอ
ความเห็น เพื่อ ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานตรวจสอบได้อ ย่ า งอิส ระ
รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จานวนบุคลากร
แผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสานักตรวจสอบภายใน
เพื่อ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ได้หารือ กับ หัว หน้ า
ส านั ก ตรวจสอบภายในโดยไม่ ม ีฝ่ า ยจัด การอย่ า งสม่ า เสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทานระบบ
การบริหารความเสีย่ งของบริษทั จากการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร
และคณะกรรมการบริษ ัท รวมทัง้ ได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะและการ
ปรับ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็น
ว่าบริษทั มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล
และมีความเป็ นอิสระ แผนงานตรวจสอบประจาปี สอดคล้องกับ

เป้ าหมายและความเสี่ย งของบริษ ัท ผลการปฏิ บ ัติง านของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากร
และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบมีความเพียงพอและได้รบั การ
พัฒ นาอย่า งเหมาะสม สอดคล้อ งกับ มาตรฐานสากลของการ
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การปฏิ บ ตั ิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทาน
การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ว่ า เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับธุรกิจของบริษทั
และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนิ นธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อ ง โดยไม่พบว่า มีการฝ่าฝื นหรือ ไม่ปฏิบตั ิตามที่เป็ น
สาระสาคัญ

4. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
รายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย กฎระเบี ย บตามที่
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง
กาหนดอย่างสม่ าเสมอ และให้สานักตรวจสอบภายในติดตาม
สอบทานความถู ก ต้อ งในเบื้อ งต้น รวมทัง้ ให้ผู้ส อบบัญ ชีส อบ
รายการดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็น
ว่า รายการทีเ่ กี่ยวโยงกันที่ได้พจิ ารณานัน้ เป็ นรายการที่เข้าข่าย
เป็ นธุรกิจปกติทม่ี เี งื่อนไขการค้าทั ่วไป มีความสมเหตุสมผล เป็ น
ธรรมและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

5. การกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ให้ความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ กับการส่งเสริมและมุง่ เน้นให้ดาเนินงานตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสริมและ
ติด ตามความคืบ หน้ า ของกระบวน การพัฒ นาการก ากับ ดูแ ล
กิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2560 จัดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแล

กิจ การที่ดี คู่ม ือ จรรยาบรรณธุร กิจ และมาตรการต่ อ ต้า นการ
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น รวมทัง้ ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จาเป็ น
เพื่อพัฒนาระบบกากับดูแลกิจการที่ดใี ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อัน
เป็ นการสร้างความมั ่นใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม
จากการที่บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น การปฏิบตั ติ ่อผู้มสี ่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้ ปรับปรุงและ
พัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ม ีก ารปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้อ งอย่างเป็ นธรรมและทั ่วถึง ส่งผลให้บริษทั ได้รบั รางวัล
ด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
 ผลประเมิน จากผลส ารวจ รายงานการก ากับ ดู แ ล
กิจ การที่ดีข องบริษ ัท จดทะเบีย น ประจ าปี 2560 มีค ะแนนใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ระดับ 4 ดาว (ดีมาก)” จัดโดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 ผลประเมินคุณภาพ การจัดประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นใน
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ (Annual
General Meeting – AGM) ประจาปี 2560 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิ จารณา คัดเลือก
และเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
คัดเลือ กความเหมาะสมของผู้สอบบัญ ชี และการเสนอแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกและ
คุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ท่ผี ่านมา สถานะของผูส้ อบ
บัญชี ทีม งานผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
เสมอ ข้อจากัดที่มสี าระสาคัญและข้อกาหนดของหน่ วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการพิจารณาให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผูส้ อบ
บัญ ชีม ีค วามเป็ น อิ ส ระและเป็ น กลางในการปฏิบ ัติง านอย่ า ง
แท้จริง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
ผลการปฏิบ ัติง านของผู้ส อบบัญ ชี บริษ ัท สอบบัญ ชีธ รรมนิ ติ
จากัด ได้ประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี
2560 ซึง่ เป็ นปี ท่ี 9 ของบริษทั สอบบัญชีและเป็ นปี ท่ี 5 ของผูส้ อบ
บัญชีท่ลี งนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่าเป็ นผู้มีความเข้าใจ
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ธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ นอิสระ
มีความเป็ นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่งมอบงาน
ตรวจตามเวลาอย่างสม่าเสมอ มีผลการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับที่น่าพอใจ มีความเป็ นอิสระเพียงพอ เห็นสมควรให้เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ติ ่อที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2560 ให้แต่งตัง้
1. นายพจน์ อัศวสันติชยั
เลขที่ 4891 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒ ิ พิบูลย์สวัสดิ ์
เลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
เลขที่ 7517

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อ ประโยชน์ ต่อผู้มีส่วนได้
เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็น
โดยรวมว่า ได้ปฏิบตั หิ น้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษ ัท อย่ า งเพีย งพอและครบถ้ว น โดยใช้
ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ น
อิสระ ไม่มขี ้อจากัดในการรับทราบข้อมูลจากผู้บริหาร พนักงาน
และผูเ้ กี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ยอย่างเท่าเทียมกัน

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ส าหรับ ปี 2561 เป็ นปี ที่ 10 ของบริ ษ ัท สอบบัญ ชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 1,935,000 บาทต่อ ปี
โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000
บาท กรณี ม ีก ารเปิ ดบริษทั ย่อ ยในระหว่างปี ใ ห้ก าหนดค่า สอบ
บั ญ ชี ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 100,000 บาทต่ อ หนึ่ ง บริ ษ ั ท ทั ้ง นี้ ไ ม่ ร วม
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น เช่ น ค่ า พาหนะเดิน ทางปฏิบ ัติง านต่ า งจัง หวัด
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่ม ี
ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษ ั ท ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ ได้
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติง าน โดยประเมิน ในเรื่อ งอ านาจหน้ า ที่
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุม การควบคุมภายใน
การจัดท ารายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิต ามกฎระเบียบและ
ข้อ บัง คับ ผู้ ส อบบัญ ชี ผู้ ต รวจสอบภายใน การรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน อีกทัง้ ยัง
มีก ารประเมิน ตนเองแบบรายคณะและรายบุ ค คลตามแนว
ทางการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีข องบริษ ัท จดทะเบีย นในตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รวมถึ ง ได้ ท บทวนกฎบั ต ร
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และกฎบัตรของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ม ั ่นใจว่ามีการ
ก า ห นด ข อ บ เข ต หน้ าที่ กา รป ฏิ บ ั ติ ง าน คร บ ถ้ ว นต าม ที่
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไป
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(นางสาวจรัญญา แสงสุขดี)
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ในระหว่างปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้มกี าร
ประชุมรวมทัง้ สิน้ 3 ครัง้ ซึง่ มีสาระสาคัญในการปฏิบตั งิ านได้
ดังต่อไปนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และ
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และ
อุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2. ทบทวนวิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อกาหนดทิศ
ทางการเติบโตอย่างยั ่งยืน บนกรอบแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงที่หลากหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และ
ความเสีย่ งด้านการเงิน

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2560 เป็ นปี ทส่ี ภาวะเศรษฐกิจไทยมีความผันผวน
ใ น ร ะ ห ว่ า ง ปี ส่ ง ผ ล ใ ห้ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
น้ ามันหล่อ ลื่น ซึ่งเป็ นส่วนงานหลัก ลดลงในช่วงครึ่งปี หลัง
อีกทัง้ ยอดขายบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ วที่ลดลงจากการ
ส่ง ออกของลู ก ค้า ที่ต่ า กว่า เป้ าหมาย เหล่ า นี้ เ ป็ น ป จั จัย ที่
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งคานึงถึงและมีการประชุม
เพื่ อ ติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อง และบริ ห ารความเสี่ ย งให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงไป จากปจั จัย
แวดล้อมภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงกลยุทธ์ใน
การดาเนิ น ธุร กิจ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการจานวน 6 คน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ
3 คน ทาหน้ าที่กากับดูแลและสนับสนุ นให้ม ีการบริหาร
ความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพทั ่วทัง้ องค์กร

3. พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นแผนบริหารความเสีย่ ง (Mitigation
Plan) สาหรับรายการความเสี่ยงที่มผี ลต่อแผนธุรกิจปี 2560
และมีก ารติด ตามความคืบ หน้ า อย่า งสม่ า เสมอ เพื่อ บริห าร
จัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการความเสีย่ งที่สาคัญขององค์กร และในแต่
ละสายงานและกลุ่มธุรกิจของบริษทั
4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจาปี 2560 แก่คณะทางานบริหารความ
เสี่ย ง และผู้ บ ริห าร เพื่อ น าไปด าเนิ น การและพัฒ นาระบบ
บริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ
5. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ พิจารณา และประเมินความ
เสีย่ งของโครงการลงทุน และแผนธุรกิจของบริษทั
ทัง้ นี้ ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง มีค วามมุ่ ง มัน่ ที่ จ ะ
กาหนดและบริหารจัดการความเสีย่ งไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรง
กับ แผนการด าเนิ น งานของบริษ ัท เพื่อ ให้ บ ริ ษ ัท ได้ บ รรลุ
เป้าหมายขององค์กร รวมถึงการดารงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือ
หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน บริษทั ปญั จ
วัฒ นาพลาสติก จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 3 ท่ า น ซึ่ง เป็ น ผู้ท รงคุณ วุ ฒ ิใ นด้า นต่ า งๆ โดยมี
จานวนกรรมการอิสระ 2 ใน 3 หรือมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมี
กรรมการอิ ส ระเป็ นประธานกรรมการ ซึ่ ง เป็ น ไปตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทนได้ป ฏิบ ัติ
หน้ าที่ตามกฎบัต รฯในการพิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี องตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวม ถึ ง การส รรหาแล ะการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนให้กบั กรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุ่ม

ส าหรับ ในส่ ว นการสรรหากรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริ ห าร ได้ พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ รวมถึงความหลากหลายในหลายสาขาวิชาชีพ
เพื่อกาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการที่ต้องการสรรหา เพื่อให้ได้
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และ
โครงสร้างของกรรมการตามวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั
โดยมีก ระบวนการที่โ ปร่ ง ใส ทัง้ นี้ ห ากกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนจะต้องออกจากวาระพร้อมกัน จะมีวธิ กี าร
เลือกสรรโดยท่านประธานและกรรมการสรรหาอีก 1 ท่านเลือก
กรรมการอีกท่ านแทน ทัง้ นี้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
สามารถเสนอชื่อ บุ ค คลที่เ ห็น ว่า เหมาะสมเพื่อ คัด เลือ กเป็ น
กรรมการได้ จากการเผยแพร่ผา่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเว็บไซต์ของบริษทั ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุน้ ปี ท่ผี ่าน
มา ไม่ม ีผู้ถือ หุ้น เสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เข้า กระบวนการสรรหา
กรรมการ
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มี
การประชุม พิจารณาในส่วนของการทบทวนนโยบาย กฎบัตร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน การประเมินผล
กรรมการทัง้ คณะและรายคณะย่อ ย การประเมิน ผลประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร และพิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนของ
กรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร โดยพิจ ารณาจาก
ภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจที่
มีก ารขยายตัว และมีค วามซับ ซ้อ นมากขึ้น และเปรีย บเทีย บ
ค่าตอบแทนของบริษทั จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือ ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการพิจารณา
หลักสูตรการพัฒนากรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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นโยบายและปรัชญาการบริหารจัดการ
วิสยั ทัศน์ องค์กร (Vision)
“บริ ษัท ป ญั จวัฒ นาพลาสติ ก จ ากัด (มหาชน) เป็ น หนึ่ ง ในผู้ ผ ลิต รายใหญ่ ท่ี สุ ด ใน
อุ ต สาหกรรมการผลิต พลาสติก ที่มีฐ านการผลิต ในประเทศไทย เรามุ่ ง สู่ ค วามส าเร็จ ไม่ เ พีย ง
ภายในประเทศเท่านัน้ แต่ยงั ก้าวไกลสูร่ ะดับภูมภิ าค
ด้วยความเชื่อมันอย่
่ างแรงกล้าว่า สัมพันธภาพทางธุรกิจอันดีเยีย่ มระหว่างเรากับลูกค้า และ
คู่คา้ ของเรา จะเป็ นต้นทางแห่งความสาเร็จทีจ่ ะทาให้เราเป็ นองค์กรทีล่ ูกค้ามอบความไว้วางใจ ให้
ความเชื่อมัน่ ในศักยภาพการแข่งขันทางการผลิตของเรา เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลาย
ของลูกค้า พร้อมปรับเปลีย่ นทุกรูปแบบอย่างไม่หยุดนิ่ง”

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

บริษทั

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

ผลิ ตภัณฑ์

(ร้อยละ)

1.
2.
3.

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

4.

บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด

99.98
99.97
100.00
99.99

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

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ในการดาเนิ นธุรกิจหลักของบริษทั มิได้ม ีความสัม พัน ธ์ห รือ เกี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ นธุรกิจอื่นของผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ อย่างมี
นัยสาคัญแต่อย่างใด มีความสัมพันธ์กนั แต่เพียงครัง้ คราวที่เป็ นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภ ณ
ั ฑ์พลาสติก เป็ นราคาตลาด
ทั ่วไป และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั ่วไป โดยบริษทั ใช้โครงสร้างราคาขาย-ต้นทุน-กาไร เช่นเดียวกับที่บริษทั ผลิต
และขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ค่าเช่าที่ดนิ จากผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ค่าที่ปรึกษากับผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นอัตราที่อยู่ในระเบียบการว่ าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริษทั ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อการจัดการและการกากับดูแลกิจการ เรื่องรายการระหว่างกัน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ใน 5 ปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี้
ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2556

2557

2558

2559

 บริษทั ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงาน เพื่อขยายกาลังการผลิตของบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์รวมทัง้
ลงทุนในโรงงานพ่นสี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดชิ้นส่วนยานยนต์ท่นี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง
2 จังหวัดชลบุรี โดยได้รบั การอนุมตั สิ ง่ เสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริม
การลงทุนเลขที่ 1044(2)/2557 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 15 ตุลาคม 2556
 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ภายใต้ช่อื บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1,000,000 บาท
 บริษทั อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียน บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด จาก 2.2 เป็ น 2.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ภายใต้ช่อื “บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เพื่อ
ประกอบธุร กิจ ผลิต และจ าหน่ า ยบรรจุภ ัณ ฑ์ส าหรับ อาหารและเครื่อ งดื่ม โดยมีทุ น จดทะเบีย นเริ่ม แรก
20,000,000 บาท และจดทะเบียนเลิก “บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
เพื่อให้การบริหารจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยูภ่ ายใต้
“บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด”
 บริษทั ได้รบั รางวัล SET Award บริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม (Top Corporate
Governance Report Awards) ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จากเดิม 276,000,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 287,040,000.00บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่ จานวน 22,080,000 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษทั ในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 11,040,000.00 บาท
 บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุน จาก 276,000,000.00 บาท เป็ น 287,039,972.50 บาท
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
 บริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 58-2011-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 17 มีนาคม 2558
 บริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 58-2010-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 23 มีนาคม 2558
 บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด บริษทั ย่อย ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2559 และเพิม่ วัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษทั ในส่วนการบริการตรวจสอบจานวนและ/
หรือมาตรฐาน สินค้าทุกชนิด บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบตั กิ ารทางกายภาพและเคมี
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ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

2559

 บริษ ัท ได้รบั การรับ รองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัต กรรม (Innovative Organization)
ประจาปี 2559 จากโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2560

 บริษทั ได้รบั รางวัล Ford Q1 Certification, Ford’s Commendation for Suppliers
 บริษทั ได้รบั รางวัลอันดับ 3 จากกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) HINO
 บริษทั ได้รบั การยกระดับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็ น ISO 9001:2015
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
 การประกอบธุรกิ จ
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ท่มี คี ุณภาพตาม
รูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี ราสินค้า (Brand) เป็ นที่รจู้ กั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ ริโภคโดยทั ่วไป การ
ผลิตสินค้าของบริษทั จะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทได้แก่ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection Molding) ได้แก่
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทัง้ นี้
ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่บริษทั ผลิตมีหลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสนิ ค้าต่างๆได้แก่ น้ ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ ยว สินค้า
อุปโภคบริโภค สารเคมีสาหรับใช้ในการเกษตร และชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น โดยวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ท่ใี ช้
ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิลนี (Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลนี (Polypropylene)
ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีโรงงานผลิตสินค้า 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี ขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ อ่ี าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี มืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทัง้ นี้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ความ
ต้องการของลูกค้าทีจ่ ะนาไปใช้งาน ซึง่ แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค-บริโภคและน้ ายาเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2558 – 2560
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ตามงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 2559 และ 2560 เป็ นดังนี้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
ปี 2558
รายละเอียด

รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ล้านบาท
2,540.58
180.45
2,721.03
5.87
2,726.90

ปี 2560

ปี 2559
สัดส่วน
ร้อยละ
ของ
รายได้
93.17
6.61
99.78
0.22
100.00

ล้านบาท
2,483.21
266.53
2,749.74
7.58
2,757.32

สัดส่วน
ร้อยละ
ของ
รายได้
90.05
9.67
99.72
0.28
100.00

ล้านบาท
2,417.76
271.37
2,689.13
5.83
2,694.96

สัดส่วน
ร้อยละ
ของ
รายได้
89.71
10.07
99.78
0.22
100.00
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุม่ ผลิ ตภัณฑ์

รายละเอียด

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

ปี 2560

ปี 2558
ร้อยละ
อัตราการ
ล้านบาท
เติบโต

ปี 2559
ร้อยละ
อัตราการ
ล้านบาท
เติบโต

1,352.14
333.14
274.32

(0.92)
2.08
15.18

1,477.72
369.56
201.41

9.29
10.93
(26.58)

1,475.67
337.21
203.03

ร้อยละ
อัตรา
การ
เติบโต
-0.14
-8.75
0.80

761.43
2,721.03
5.87
2,726.90

108.25
18.57
4.08
18.53

701.04
2,749.74
7.58
2,757.32

(7.93)
1.05
29.13
1.12

673.22
2,689.13
5.83
2,694.96

-3.97
-2.20
-23.09
-2.26

ล้านบาท

 ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยผลิตนัน้

แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้า

ได้ดงั นี้
ก) บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กส าหรับบรรจุน้ ามันหล่ อลื่ น บริษทั และบริษทั ย่อ ยเป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรู ปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น บริษทั
และบริษทั ย่อยสามารถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่นประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรง
ต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้า ตัง้ แต่ขนาดเล็กที่มขี นาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญ่ท่มี ี
ขนาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร
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ข)

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนม
เปรี้ยวในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนมเปรี้ยวที่ผลิตจะต้องสัมผัสกับอาหารโดยตรง
ดังนัน้ บริษทั จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว โดยบริษทั ได้แยกส่วนของ
กระบวนการผลิตและการทางานออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็ นห้องระบบปิ ด (Clean Room) และแยกเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
และพนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อเป็ นการป้องกันการปนเปื้ อนของฝุน่ ละอองและแบคทีเรีย
และสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ท่บี ริษทั สามารถผลิตได้มขี นาดบรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล.
450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร

ค)

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภค-บริ โภคและน้ ายาเคมี บริษทั เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค และบริโภค เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายาทาความสะอาด และน้ ายาเคมี ได้แก่น้ ายาล้างห้องน้ า
และสุขภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดพืน้ น้ ายาล้างจาน ยากาจัดศัตรูพชื ยาฆ่าหญ้า บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายาปรับผ้านุ่ ม บรรจุ
ภัณฑ์สาหรับบรรจุแป้งทาตัว เป็ นต้น
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ง)

ชิ้ นส่วนพลาสติ กสาหรับยานยนต์ บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริษทั ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผู้ผลิตและจัดหาอุปกรณ์ขนั ้ ที่ 1 (1st Tier Supplier) โดยผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ นส่วนประกอบในชิน้ ส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ถังบรรจุน้ าสาหรับ
ทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้ าระบายความร้อนสาหรับหม้อน้ า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ (“Lid”) สปอย
เลอร์ ฝาพลาสติกครอบเกียร์ เป็ นต้น

จ)

ชิ้นส่วนยานยนต์พ่นสี บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิน้ ส่วนยานยนต์พ่นสี ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ตราสินค้า ของค่ายรถยนต์
ต่างๆ รวมทัง้ ให้บริการฉีดขึน้ รูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กบั บริษทั ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ (Product Maker) ซึง่ จะนา
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ นส่วนประกอบในชิน้ ส่วนของรถยนต์
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น าคัญดังนี้
ลงทุ
มีสาระส

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

 สิ ทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไขที่ได้รบั การจากการส่งเสริ มการลงทุน

 กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ท่มี คี ุณภาพ ตาม
รูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ทีไ่ ด้รบั การยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิน้ งานและคุณภาพของการให้บริการ โดยบริษทั
ให้ความสาคัญและใส่ใจในการผลิตตัง้ แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์, การจัดหาวัตถุดบิ , การควบคุมการผลิต รวมไปถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยของชิน้ งานทีผ่ ลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าชิ้นงานที่บริษทั ผลิตตรง
ตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทัง้ นี้กลยุทธ์ทบ่ี ริษทั ใช้ในการแข่งขัน เป็ นดังนี้
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษทั ให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทบ่ี ริษทั ผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษทั จะให้ความสาคัญตัง้ แต่การออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ การ
จัดหาวัตถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีล่ ูกค้ากาหนด การกากับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ ตอน รวมไปถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตเสร็จแล้ว โดยบริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขัน้ สุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้ามี
คุณสมบัตติ รงตามทีล่ ูกค้ากาหนด

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษทั ให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามเวลา
และสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่าเสมอและเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่นในการทางานของบริษทั

(3) ความมั ่นคงในการผลิต บริษทั สามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และในปริมาณ
และเวลาที่กาหนด เพื่อ สร้างความมั ่นใจให้กบั ลูกค้าว่าจะได้รบั มอบสินค้าในปริม าณและเวลาที่ท นั กับความต้องการ
โดยเฉพาะชิน้ ส่วนยานยนต์ทบ่ี ริษทั ผลิตจะต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถนาไปใช้แบบทันเวลาพอดี (Just-in-Time)

(4) ความสามารถในการเพิม่ หรือขยายกาลังการผลิต

บริษทั สามารถเพิม่ หรือขยายกาลังการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับ
การเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่เพิม่ ขึน้ หากมีความต้องการจาก
ลูกค้า

(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน บริษทั มุง่ มั ่นทีจ่ ะพัฒนากระบวนการผลิตและ
การบริหารจัดการต้นทุ นอย่างต่อ เนื่ อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและจูงใจลูกค้า เนื่ องจากโครงสร้างการ
กาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั และในอุตสาหกรรมมีลกั ษณะเป็ นแบบต้นทุนบวกอัตรากาไร (Cost plus Pricing) ดังนัน้
การทีบ่ ริษทั สามารถบริหารจัดการให้ตน้ ทุนลดลงจะทาให้ต้นทุนของลูกค้าลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของลูกค้า
ทัง้ นี้ บริษทั ได้พฒ
ั นาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนิ นงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษทั เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนโดยนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) เข้ามาใช้ตงั ้ แต่ปี 2543 ทาให้บริษทั
สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต อันนามาซึง่ การรักษาความสามารถในการทากาไรของบริษทั
(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า
 ความสามารถในการปรับเพิ่มกาลังการผลิตเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลูกค้า ในบางกรณีลูกค้าอาจมีความ
ต้อ งการผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพิ่ม ขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ งอย่างกระทันหัน บริษทั ก็ม ีความสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
สายการผลิตเพื่อเพิม่ กาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสัน้
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 การรักษาความสัม พันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษทั มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว โดยการ
จัดเตรียมและรักษากาลังการผลิตสนับสนุ นงานของลูกค้า รวมถึงขยายกาลังการผลิตและเพิม่ กระบวนการใหม่ๆ เพื่อ
ให้บริการครบวงจร
 การรักษาความลับของลูกค้า บริษทั ให้ความสาคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษทั จะควบคุมดูแลไม่ให้มกี าร
นาข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ลี ูกค้าว่าจ้างบริษทั ผลิต หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็ นความลับการค้าของ
ลู ก ค้า รวมถึง ข้อ มูล อื่น ใดที่จ ะส่ง ผลต่ อ ความสามารถในการแข่ ง ขัน และการท าธุร กิจ ของบริษ ัท น ามาเปิ ด เผยต่ อ
บุคคลภายนอกหรือนาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตัว

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่มลูกค้าของบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้าเป็ นที่รจู้ กั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ ริโภคทั ่วไปที่ต้องการ
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคบริโภคและสารเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 ช่องทางการจัดจาหน่ าย
บริษทั มีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการกับลูกค้าในประเทศทัง้ หมด โดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ ายหลายช่องทางเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ดังนี้
- การจาหน่ ายผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด บริษทั ดาเนินการติดต่อลูกค้า โดยตรงผ่านทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษทั ที่ม ี
ประสบการณ์ ความรู้ และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยทีมงานฝา่ ยการตลาดของบริษทั จะไป
พบกับลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและทาให้ทราบถึง
ความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครัง้ อาจมีการประสานงานร่วมกันกับหลายๆ ฝา่ ยภายในบริษทั เช่น ฝา่ ย
ผลิต และฝา่ ยวางแผน เป็ นต้น เพื่อร่วมกันจัดทาและนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย
- การจาหน่ ายโดยเข้าร่วมประมูลงาน เป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นวิธที ่ี
ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นใช้ในการคัดเลือกผู้ผลิต โดยมีทมี งาน
่ฝายการตลาดของบริษทั จะติดตามข่าวสารในการเปิ ดประมูลงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อยื่นเสนอราคาแข่งขันกับ
ผู้ผลิตรายอื่น โดยลักษณะการประมูลจะเป็ นการประมูลเฉพาะผู้ผลิตที่เคยผลิตให้แก่เจ้าของสินค้าอยู่ในปจั จุบนั (การ
ประมูลแบบปิ ด) เพื่อให้ได้รบั คัดเลือกและคาสั ่งซือ้ จากลูกค้า
- การจาหน่ ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อ บริษทั โดยตรง ลูกค้าของบริษทั บางรายมีการติดต่อ สั ่งซื้ อ ผลิตภัณฑ์จากบริษทั
โดยตรง เนื่องจากได้รบั คาแนะนาจากลูกค้าเดิมของบริษทั
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 นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกอัตรากาไร
(Cost Plus Pricing) ทัง้ นี้ในการกาหนดราคานัน้ มีทงั ้ แบบที่กาหนดร่วมกันระหว่างบริษทั และลูกค้า โดยเจรจากาหนดราคาจาหน่ าย
ร่วมกันตัง้ แต่ก่อนเริม่ กระบวนการผลิต และแบบทีบ่ ริษทั ต้องเสนอราคาจาหน่ายเพื่อแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของบริษทั มาจากราคาวัตถุ ดบิ คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลนี และเม็ดพลาสติกโพลีโพ
รพีลีน ซึ่ง บริษ ัท จะสั ่งซื้อ วัต ถุ ดิบ ส่ว นใหญ่ จ ากภายในประเทศ อย่า งไรก็ต ามเนื่ อ งจากวัต ถุ ดิบ ดัง กล่ า วเป็ น สิน ค้า ที่ม ีล ัก ษณะเป็ น
Commodity ราคาของวัตถุดบิ ดังกล่าวจึงถูกกาหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดบิ แต่ละประเภทในตลาดโลก ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาซึ่งอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ ราคาจาหน่ ายของผลิตภัณฑ์ของบริษทั จึงมีการกาหนดให้สามารถปรับราคาได้สาหรับ
ลูกค้าทีม่ เี งื่อนไขกาหนดไว้ให้ปรับราคาได้ โดยจะมีการกาหนดไว้ให้สามารถปรับราคาจาหน่ ายได้ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส เป็ นต้น ทัง้ นี้
เพื่อเป็ นการรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
แม้ว่าจะมีลูกค้าบางประเภทที่ไม่มเี งื่อนไขการปรับราคากาหนดไว้กต็ าม แต่บริษทั ก็สามารถเจรจาปรับราคาจาหน่ ายได้ตาม
ราคาวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
o การผลิ ตและการใช้กาลังการผลิ ต
ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีโรงงาน 4 แห่ง โดยมีสถานที่ตงั ้ ในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดชลบุรี และเมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 แห่ง
o วัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตของบริษทั ส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติก และสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มโดย
ลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดลักษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการให้กบั บริษทั ดังนี้
1. เม็ดพลาสติก ประเภทต่างๆทีบ่ ริษทั ใช้ได้แก่
ก) โพลีเอททีลนี (Polyethylene, PE)
เป็ นพลาสติกที่มคี วามอ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดี แบ่งเป็ น LDPE (Low Density) และ HDPE (High Density) บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น , บรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว, บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคและบริโภค
ข) โพลีโพรพีลนี (Polypropylene, PP)
เป็ นพลาสติกทีม่ คี วามเหนียว และยืดหยุน่ ได้ดกี ว่าโพลีเอททีลนี ทนทานต่อความร้อน ความชื้นได้ดี ผลิตภัณฑ์
ทีผ่ ลิตจากพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ ฝาปิ ดขวด และ ชิน้ ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
2. สีผสมพลาสติก
ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกนัน้ ต้องมีสผี สมพลาสติกเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญร่วมกับเม็ดพลาสติก
ด้วย โดยต้องนาวัตถุดบิ ทัง้ สองมาผสมกันตามสัดส่วน เพื่อให้ได้คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพและสีทต่ี อ้ งการ
3. สติกเกอร์และชิงค์ฟิลม์
ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกนัน้ ลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดรูปแบบ ราคา และผูผ้ ลิตสติกเกอร์และชิงค์ ฟิ ล์ ม โ ด ย ใ ห้
บริษทั เป็ นผูต้ ดิ ต่อเรียกเข้ามาเพื่อนามาผลิต
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เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติกและสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มเกือบทัง้ หมดบริษทั ซื้อจากผูผ้ ลิตในประเทศ มีเพียงเม็ดพลาสติกและ
สติกเกอร์บางประเภทซึ่งเป็ นส่วนน้อยที่ต้องสั ่งซื้อจากต่างประเทศ เนื่องจากราคาของเม็ดพลาสติกจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาของ
น้ ามัน รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา บริษทั ตระหนักถึงปจั จัยดังกล่าวเป็ นอย่างดี ผู้บริหารของ
บริษทั จึงคอยติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณความต้องการเม็ดพลาสติกของตลาดโลกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อวางแผนการจัดซื้อให้
สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษทั ทัง้ ปริมาณทีต่ อ้ งการและในระยะเวลาทีก่ าหนด

 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กระบวนการผลิตชิ้นส่ว นพลาสติก ของบริษทั ไม่ม ีม ลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ ม แต่ อ ย่างไรก็ตามใน การผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะมีเศษพลาสติกส่วนเกินทีต่ ดั ออกจากชิน้ งานทีผ่ ลิตสาเร็จซึง่ โดยส่วนใหญ่กจ็ ะสามารถนาไปรีไซเคิลเพื่อใช้ประกอบ
เป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุดบิ ในการกระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนของสูตรการผลิตที่ บริษทั ได้กาหนด สาหรับถุงพลาสติกและกล่อง
กระดาษสาหรับใช้บรรจุสนิ ค้า ซึ่งสามารถนามาใช้หมุนเวียนได้หลายครัง้ จนกว่าจะชารุดและไม่สามารถนามาใช้ได้อีกนัน้ บริษทั ก็จะ
จาหน่ายถุงพลาสติกและกล่องกระดาษดังกล่าวทีช่ ารุดให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป
แม้ว่าบริษทั มีโรงงานของบริษทั 2 โรงงานที่ไม่ได้ตงั ้ ในนิคมอุตสาหกรรม แต่ก็ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานที่ ตงั ้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ในจังหวัดชลบุรี ก็ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ การผลิตของบริษทั ก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบตั กิ ารด้านสิง่ แวดล้อม จึงเป็ น
เครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิตของบริษทั

 สภาพการแข่งขันและแนวโน้ มสภาวะอุตสาหกรรม
1

สภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2560 ทีผ่ า่ นมาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 3.9 เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ
3.3 ในปี 2559 แสดงให้เห็นถึงการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปี ท่แี ล้ว การขยายตัวในเกณฑ์สูงของภาคการส่งออก การลงทุน
ภาคเอกชน การท่องเที่ยว การค้าส่งค้าปลีก โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจากการปรับต้วดีขน้ึ ของฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกิจ มาตรการ
กระตุน้ การใช้จา่ ยภาครัฐ ยังคงเป็ นปจั จัยหลัก จะเห็นได้จากภาคการส่งออกมีการขยายตัวดีขน้ึ ในเกณฑ์สูงอย่างต่อเนื่องร้อยละ 9.7 และ
การลงทุนในรัฐวิสาหกิจขยายตัว หากแต่การลงทุนของรัฐบาลจะลดลงจากปญั หาอุทกภัย และการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างไรก็ดกี ารขยายตัว
ของภาคการท่ องเที่ยว จะเห็นได้จากรายรับจากนักท่ องเที่ยวเพิม่ ขึ้นร้อยละ 23.2 และร้อยละ 3.1 แบ่งเป็ นรายรับจากนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศ และในประเทศตามลาดับ
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สาหรับนโยบายทางการคลัง ภาครัฐยังคงนโยบายอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นการผ่อน
ปรนและสนับสนุนพัฒนาการของเงินเฟ้อทีป่ รับสูงขึน้ อย่างค่อยเป็ นค่อยไป รวมถึงเสริมสร้างตลาดการส่งออก การลงทุนภาครัฐ
ในขณะทีป่ ระเทศเศรษฐกิจหลักเริม่ ปรับนโยบายทางการเงินสูภ่ าวะปกติมากขึน้
1

อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2560 มีภาวะตลาดเติบโตดีขน้ึ โดยเฉพาะปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ในประเทศทีข่ ยายตัว
ร้อยละ 13.38 ส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผูป้ ระกอบการทีม่ กี าร
แข่งขันกันมากขึน้ ทัง้ นี้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ 2ข้อมูลการผลิตยานยนต์ ซึ่งปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.28 อย่างไรก็ตาม
ตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป และอเมริกาใต้ สาหรับปี 2561 คาดว่าจะมีการ
ผลิตรถยนต์เพิม่ ร้อยละ 2.56 รวมจานวนการผลิตรถยนต์ 2.0 ล้านคัน โดยเน้นการผลิตเพื่อการจาหน่ ายในประเทศเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 3.25
2

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

2556
24.57
0.14
13.26
-6.98
6.28
-5.66
11.28
10.27

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

2558
19.12
1.71
8.00
-9.29
3.05
-17.39
12.04
6.81

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

2560
19.89
2.28
8.72
13.38
3.49
24.60
11.40
-4.11

อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่นในปี 2560 คาดว่าตลาดในประเทศจะยังคงสามารถเติบโตได้อยู่ ซึง่ ปจั จัยความ
เสีย่ งทีห่ ลายฝ่ายมีความกังวลคือเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเริม่ มีการพัฒนาเพื่อจาหน่ ายในเชิงพาณิชย์ โดยจากบท
วิเคราะห์ในหลายๆสถาบันมองว่าระบบสนับสนุ นรถยนต์พลังงานไฟฟ้ายังไม่มคี วามพร้อม ทัง้ ในส่วนของสถานีให้บริการชาร์จ
ไฟฟ้า ตลอดจนสมรรถนะการใช้งานของรถยนต์เอง ความเพียงพอของทรัพยากรสนับสนุ น ดังนัน้ รถยนต์ประเภทเครื่องยนต์
สัน ดาปภายในยัง คงเป็ น ทางเลือ กหลัก อยู่ อย่ า งไรก็ดีบ ริษัท มีก ารวางแผนรองรับ อย่ า งรอบคอบในทุ ก มิติ สาหรับ กลุ่ ม
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก เพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมมีอตั ราการเติบโตดีขน้ึ จากปจั จัยการใช้จ่ายภาคครัวเรือน
ตลอดจนปจั จัยจากมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายของภาครัฐ จะเห็นได้จากดัชนีคา้ ปลีกขยายตัวร้อยละ 6.6 ซึง่ เป็ นการขยายตัว
เกือบทุกหมวดสินค้า หมวดสินค้าคงทนขยายตัวร้อยละ 2.5 ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าทัวไปขยายตั
่
วร้อยละ 7.1
1

----------------------------------------------------------1
2

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 24
บริษทั ปญจวั

1

สาหรับเศรษฐกิจไทยปี 2561 มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวในเกณฑ์ทด่ี ี และเร่งตัวขึน้ จากปี 2560 คาดว่า GDP จะขยายตัว
ร้อยละ 3.6 - 4.6 ปรับตัวดีขน้ึ จากการขยายตัวร้อยละ 3.3 และ 3.9 ในปี 2559 2560 ตามลาดับ โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจาก
เศรษฐกิจโลกที่จะส่งผลในภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเร่งขึน้ และสนับสนุ นเศรษฐกิจในภาพรวมได้มากขึน้ การ
ขับเคลื่อนการใช้จ่ ายภาครัฐ ทัง้ การเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณการลงทุ น ความคืบ หน้ าการลงทุ นโครงการขนาดใหญ่
ตลอดจนการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวที่ได้รบั อานิสงค์จากการฟื้ นตัวของประเทศเศรษฐกิจหลัก และภาคการส่งออกจะ
ขยายตัวดีขน้ึ ตามแนวโน้มการขยายตัวเร่งขึน้ ของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตามยังคงมีปจั จัยความเสีย่ งจากความผันผวนของ
ระบบเศรษฐกิจ การขึน้ ราคาสินค้าในตลาดโลก อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลกทีม่ แี นวโน้มปรับตัวสูงขึน้ ตลอดจน
นโยบายประเทศเศรษฐกิจหลักต่างๆ เงื่อนไขทางการเมือง อย่างไรก็ดีคาดว่าปี 2561 เศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตจาก
แรงผลักดันจากการลงทุนภาครัฐ ฐานรายได้ประชากรในระบบเศรษฐกิจ และความชัดเจนทีม่ ากขึน้ ทิศทางการเมืองทีจ่ ะเริม่ มี
การเตรียมตัวเลือกตัง้ อย่างไรก็ดี อุปสรรคทีข่ ดั ขวางการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอันได้แก่ นโยบายส่งเสริมการลงทุน อัตราค้า
จ้างขัน้ ต่าทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในปี 2561 และภัยธรรมชาติ
1

แนวโน้มเศรษฐกิจ โลกในปี 2561 คาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 3.8 จากอิทธิพลเศรษฐกิจของสหรัฐที่มแี นวโน้ ม
ขยายตัวเร่งขึน้ จากปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ และแรงกระตุน้ จากการปรับลดภาษี และส่งเสริมการจ้างงาน ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจ
กลุ่มประเทศยูโรโซน คาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 2.4 ซึง่ ใกล้เคียงกับการขยายตัวในปี ก่อน ประกอบกับการปรับตัวดีขน้ึ ของ
ปริมาณการค้า และราคาสินค้าในตลาดโลก คาดว่าจะสนับสนุ นให้ประเทศกาลังพัฒนา และประเทศเกิดใหม่อ่นื ๆ ขยายตัวใน
เกณฑ์ดี โดยเฉพาะอินเดีย บราซิล และตะวันออกกลางคาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 7.2 ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 3.6
ตามลาดับ สาหรับเศรษฐกิจของประเทศจีนคาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 6.7 โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคภาคเอกชน
และแนวโน้มขยายตัวดีได้อย่างต่อเนื่อง ตามเกณฑ์ดขี องภาคการส่งออก และปรับตัวดีขน้ึ ของอุปสงค์ภายในประเทศ ซึง่ ปจั จัย
ความเสีย่ งทีส่ าคัญในปี 2561 คือเรื่องของการปรับเปลีย่ นนโยบายทางการเงินของประเทศสาคัญทีอ่ าจส่งผลให้อตั ราดอกเบีย้
สูงขึน้ ทิศทางการกีดกันทางการค้าของสหรัฐทีม่ ตี ่อจีน
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั มีความตระหนักและให้ความสาคัญ ในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็ นเครื่อ งมือที่บริษทั ต้องนามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง โดยความเสีย่ งที่มนี ัยสาคัญ ที่ทาให้บริษทั มีความเสีย่ งต่อการดาเนินธุรกิจ โดย
บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะทางานบริหารความเสีย่ งซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อ ท าหน้ าที่วิเคราะห์ปจั จัยเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้น เพื่อ หาวิธกี ารป้อ งกันหรือ บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน
ความเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษทั สรุปได้ดงั นี้

1. ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รบั ผลกระทบจากราคาน้ ามัน เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกมีความ
เชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ซึ่งหากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึน้ หรือ
ลดลง รวมไปถึงอุปสงค์ และอุปทานของเม็ดพลาสติกในตลาดโลกจะส่งผลท าให้ราคาวัตถุดิบเพิ่ม สูงขึ้นหรือ ลดลงเช่นเดียวกัน
ประกอบกับราคาเม็ดพลาสติกในประเทศจะอ้างอิงกับราคาซื้อขายในตลาดโลก ที่มกี ารซื้อขายกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนัน้
อัตราแลกเปลีย่ นของค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงมีอทิ ธิพลต่อราคาเม็ดพลาสติกในประเทศด้วย
โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา อุปสงค์ความต้องการน้ ามันสูงขึน้ จากเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีข้นึ อย่างต่ อเนื่อง ส่งผลให้ความ
ต้องการใช้น้ ามันสูงขึน้ ประกอบกับการปฏิบตั ติ ามข้อตกลงการผลิตน้ ามันของกลุ่ม OPEC และนอกกลุ่ม ที่จะขยายเวลาการปรับลด
กาลังการผลิตออกไปอีก 9 เดือน ทาให้แรงผลักดันด้านอุปทานการผลิตน้ ามันยังมีการชะลอตัว รวมถึงการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาในช่วงต้นปี ส่งผลต่อการปรับตัวขึน้ ของราคาน้ ามัน และมีผลต่อราคาเม็ดพลาสติกมีการปรับสูงขึน้ อย่างไรก็ดี แม้ว่า
ราคาขายสินค้าในกลุ่ม อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะสามารถปรับราคาขึ้นลงตามราคาวัตถุดบิ ได้ แต่การปรับราคานัน้ ก็ไม่
สามารถกระทาได้ทนั ที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการแจ้งขอปรับราคากับลูกค้า ทาให้ในระหว่างนัน้ บริษทั ต้องแบกรับต้นทุนในส่วน
นี้ไปก่อน
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก โดยมีการติดตามสถานการณ์ ความ
เคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติก จากผูข้ ายและผูผ้ ลิตในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ มีการวิเคราะห์แนวโน้ ม ทิศทางของ
ราคา และนามาวางแผนเพื่อประกอบการสั ่งซื้อ รวมถึงการประเมินความต้องการใช้วตั ถุดบิ ของบริษทั ในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการ
พิจารณานาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ เพื่อให้บริษทั สามารถบริหารการจัดซือ้ วัตถุดบิ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด

2. ความเสี่ยงของการพึ่งพิ งลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
บริษ ัท ให้ค วามส าคัญ และตระหนัก ถึง ความเสี่ย งในการขยายธุร กิจ กลุ่ ม บรรจุ ภ ัณ ฑ์พ ลาสติก และชิ้น ส่ ว นยานยนต์
โดยเฉพาะรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมีสดั ส่วนเป็ นรายได้หลักของบริษทั ซึ่งมีการจาหน่ ายให้กบั ผู้ประกอบการรายใหญ่ของ
ประเทศในอุตสาหกรรมน้ ามันหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยานยนต์ และทาสัญญาซื้อขายสินค้ากับลูกค้าดังกล่าว ด้วยปริมาณการ
สั ่งซือ้ ทีค่ อ่ นข้างสูง และการมีผผู้ ลิตในอุตสาหกรรมหลายราย ทาให้ลูกค้ามีอานาจการต่อรองและมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่ต่อสัญญากับ
บริษทั หรือเพิม่ การสั ่งซื้อสินค้าบางส่วนจากคู่แข่ง หากบริษทั สูญเสียลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ทนั ที ก็
อาจจะส่งผลกระทบต่อความสม่าเสมอ และต่อเนื่องของรายได้ หรือส่งผลให้รายได้ของบริษทั ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ของบริษทั ที่มมี าอย่างยาวนาน ควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ทาให้ความเสีย่ งทีค่ แู่ ข่งรายใหม่จะเข้ามาตีตลาดนัน้ มีความเป็ นไปได้ยาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่คานึงถึงคุณภาพของสินค้า และ
ความน่าเชื่อถือมากกว่าทีจ่ ะพิจารณาถึงปจั จัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว โดยที่ผ่านมาบริษทั ได้มกี ารทาวิจยั และพัฒนาสินค้า รวมถึง
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยขอความร่วมมือ จากภาครัฐ และเอกชนเพื่อนามาปรับปรุงในส่วนของการผลิต ก่อให้เกิดสินค้าที่มี
คุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดในราคาทีเ่ หมาะสม
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3. ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิ จโลกและในประเทศ
บริษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญถึงผลกระทบจากความเสีย่ งของระบบเศรษฐกิจโลก และในประเทศรวมถึงนโยบาย
และมาตรการต่างๆ ทัง้ การเงิน และการคลัง และรวมถึงนโยบายการค้าต่างประเทศ ที่มผี ลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ซึ่งเป็ น
ปจั จัยเสีย่ งทีเ่ ป็ นแรงกดดันในด้านการเติบโตของรายได้ทางธุรกิจ (Revenue Growth) ในอนาคตของบริษทั ที่มกี ารลงทุนเพื่อรองรับ
การขยายตัวของตลาดชิน้ ส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ บริษทั จึงมีการบริหารความเสีย่ ง
โดยการกระจายสัดส่วนของรายได้แต่ละภาคอุตสาหกรรมโดยไม่ให้มกี ารกระจุกตัว ทัง้ ในส่วนอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์นมและสินค้า
อุปโภคบริโภค ที่มอี ตั ราการเติบโตที่ดโี ดยไม่ผนั แปรไปตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ มากนัก การเพิม่ สัดส่วน
ยอดขายของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นและชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงบรรจุภณ
ั ฑ์นมที่มกี ารส่งออกทางอ้อมไปยังประเทศที่มอี ตั ราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจสูง ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฮ่องกง และสิงคโปร์ การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อันได้แก่ การตัง้ โรงงาน
บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นที่ประเทศจีน รวมไปถึงการบริหารนโยบายทางการเงิน โดยควบคุมโครงสร้างเงินทุนในอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อ
ทุนและพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่า บริษทั มีความเข้มแข็งทางการเงินที่
เพียงพอและรองรับความไม่แน่นอนและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในอนาคต

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

5. ความเสี่ยงจากการไม่มีสญ
ั ญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริษทั และลูกค้าในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะมีการทาสัญญาซือ้ ขายสินค้าระยะสัน้ อายุประมาณ 1- 2 ปี หรือ
อาจจะไม่มกี ารทาสัญญา ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ ถือเป็ นหลักปฏิบตั โิ ดยทั ่วไปของอุตสาหกรรม
นี้ นอกจากนี้ลูกค้าทีบ่ ริษทั ได้รบั งานจากการประมูลแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุสญ
ั ญา ลูกค้าก็ อาจจะต่อสัญญาหรือจัด
ให้มกี ารคัดเลือกผูผ้ ลิตรายใหม่ จึงอาจมีค วามเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษทั มีความเสี่ยงจากการ
ไม่ได้รบั การต่อสัญญาอยู่ในระดับที่ต่ ามาก เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั ่นในคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน การส่งมอบสินค้า ตรง
ต่อเวลา และความสามารถทีจ่ ะขยายกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นัน้ ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยู่ในระดับต่ ามาก
เช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผปู้ ระกอบการมักจะไม่เปลีย่ นแปลงผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ หรือมีปญั หา
ในเรื่อ งคุ ณ ภาพ ซึ่ง อายุข องผลิต ภัณ ฑ์ โ ดยเฉลี่ย อยู่ ท่ีป ระมาณ 3 –5 ปี ตามแต่ รู ป แบบและลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ใ นแต่ ล ะ
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษทั มีลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยี อดลูกค้ารายใดที่มยี อดขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
ยอดขายรวมเพื่อเป็ นการกระจายความเสีย่ งของรายได้ทไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว
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6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกทีม่ คี วามไม่แน่นอน การใช้นโยบายทางการเงินผ่านทางอัตราดอกเบีย้ นโยบาย การใช้มาตรการ
ต่างๆ เพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจภายในของประเทศต่างๆ ทั ่วโลก ทัง้ ในสหรัฐอเมริกา ในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือแม้แต่ในเอเชียที่มรี ะบบ
เศรษฐกิจใหญ่อย่างจีนและญี่ปุ่น รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่มคี วามผันแปรไปตามสภาวการณ์ต่างๆ ส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของเงินทุน ผูป้ ระกอบการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าเข้าหรือผูส้ ง่ ออกจะต้องเผชิญกับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการดาเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าบริษทั จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในฐานะผู้ส่งออก เนื่ อ งจากรายได้หลักเป็ นรายได้จากการขายในประเทศ แต่ในฐานะผู้นาเข้าเครื่ องจักรหรือ
วัตถุดิบบางชนิ ด ที่ต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ การอ่อนค่าของเงินบาทหรือ การแข็งค่าของค่าเงินประเทศคู่ค้านั ้ นได้ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษทั ทาให้บริษทั ต้องแบกรับต้นทุนที่มากขึ้น ดังนัน้ บริษทั จึงได้มกี ารศึกษาถึงวิธกี ารป้องกันความ
เสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น โดยมีการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ รวมถึงได้
มีการศึกษาบทวิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศ และได้มกี ารเลือกใช้ธุรกรรม Forward หรือการทาสัญญา
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ าในสถานการณ์หรือสภาวะที่เห็นว่าควรกระทาตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดความ
สูญเสียทีอ่ าจจะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของค่าเงิน

7. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงจากกระแสและพฤติ กรรมการบริโภคของผูบ้ ริโภค
จากกระแสการรณรงค์ให้มกี ารอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม ทาให้ผบู้ ริโภคและผู้ ประกอบการต่างๆ เริม่ มีการตระหนักถึงสิง่ ที่ส่งผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ซึ่งอาจทาให้พฤติกรรมการบริโภคของคนเปลี่ยนไป โดยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
แทน อย่างเช่น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่มี าจากพลาสติกชีวภาพแทนผลิตภัณฑ์ท่เี ป็ นพลาสติก 100% โดยพลาสติกชีวภาพ ถือเป็ น
พลาสติกทางเลือกชนิดหนึ่งที่ผลิตมาจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มันสาปะหลัง และอ้อย เป็ นต้น หรือกรณีรถยนต์
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถประหยัดต้นทุนพลังงานต่างๆ และลดการปล่อยมลภาวะสู่สงิ่ แวดล้อมในส่วนของ แบตเตอรี่
มอเตอร์ และระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้า ซึง่ ภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ค่ายรถยนต์ต่างๆ หันมาให้ความสนใจในการ
พัฒนาเพื่อนาไปสูก่ ารใช้จริงได้เต็มประสิทธิภาพต่อไป หากแต่จะต้องการมีพฒ
ั นาระบบสนับสนุ นการใช้งาน เช่น สถานีให้บริการช์จ
ไฟ และระยะทางในการขับขี่ท่จี ากัด ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงในกระแสการบริโภคอาจนามาซึ่งผลกระทบต่อ รายได้และต้นทุนของ
บริษทั ทาให้บริษทั ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เหล่านัน้
อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของพลาสติกชีวภาพเมื่อเทียบกับพลาติกทั ่วไปนัน้ มีไม่มากนัก และราคาต้นทุนของพลาสติกชีวภาพ
ยังสูงกว่าพลาสติกทั ่วไปอยู่มาก เนื่องจากผลิตจากวัตถุดบิ ทางการเกษตร จึงมีต้นทุนจากการเพาะปลูก นอกจากนัน้ คุณสมบัตขิ อง
พลาสติกชีวภาพมีขอ้ จากัดที่ไม่สามารถทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์ ยังคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาคุณสมบัติบางประการ ซึ่งสิง่
เหล่านี้ทาให้การใช้พลาสติกชีวภาพยังเป็ นเพียงทางเลือกหนึ่งของผูบ้ ริโภค และมีการเติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Niche
Market) อย่างไรก็ดี ระบบการผลิตฉีด และเป่าขึน้ รูปบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถรองรับการใช้เม็ดพลาสติกชีวภาพได้ดี โดยใช้เงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ไม่มาก สาหรับรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ทีมบริหารมองว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงต้องมี
การใช้ระยะเวลาในการศึกษาและการพัฒนาไปอีกระยะหนึ่ง ด้วยข้อจากัดของแบตเตอรี่ แหล่งทรัพยากรที่จะทา และแหล่งพลังงาน
ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษทั ได้มกี ารศึกษาและพิจารณาความเสีย่ งในเรื่องดังกล่าวอยู่เป็ นระยะๆ
เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมและทิศทางการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต หากมีศกั ยภาพและมีตลาดรองรับ

8. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทั มากกว่าร้อยละ 60
บริษทั มีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ กลุ่มเหมมณฑารพ ถือหุน้ ในบริษทั รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 61.40 ณ วันที่ 22 มีนาคม
2561 ซึ่งสัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 60 ทาให้กลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ดงั กล่าวมีอานาจในการควบคุมบริษทั และมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษทั ในทุกเรื่องที่ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ยกเว้น เรื่อง ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั
กาหนดให้ต้องได้รบั เสียงส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ดังนั น้ ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริษทั จึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
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อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการกาหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่ างเหมาะสม
โดยประกอบด้ว ยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึง่ มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อย่างชัดเจน
บริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการที่ไม่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน โดยเป็ น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน เป็ นประธาน
กรรมการบริษทั หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.44 เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลอานาจในการบริหาร กลั ่นกรองวาระที่จะเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณา รวมทัง้ ตรวจสอบการทางานของกรรมการและผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีเข้าทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และผูม้ อี านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุ คคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
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ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั และข้อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษทั

: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั (ภำษำอังกฤษ)

: PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ

: PJW

เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล

: 0107554000208

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

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

ประเภทธุรกิ จ

: ผลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยาน
ยนต์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ซึง่ เป็ นผลิตภัณฑ์ทม่ี ตี ราสินค้า
(Brand) เป็ นทีร่ จู้ กั โดยทั ่วไป โดยใช้กระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภท คือ การเป่า (Blow
Molding) และการฉีด (Injection Molding) และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น อุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต์ ตามความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

โรงงำนสมุทรสำคร

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

โรงงำนชลบุรี

: นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 เลขที่ 150/62 หมู่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207
โทรสาร 0-3834-7189

โฮมเพจ

: www.pjw.co.th

ติ ดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
(สาหรับเรื่องทั ่วไป)

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

ติ ดต่อเลขำนุกำรบริษทั

: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 153

ติ ดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

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

: บริษทั มิลล์แพค จำกัด
: 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 12,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 2,500 บาท

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ 0-2898-0018
โทรสาร 0-2898-0633
: บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อบรรจุน้ ามันหล่อลื่น ให้แก่
ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม

ประเภทธุรกิ จ

ประเภทธุรกิ จ

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

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

: บริษทั พลำสเทค แล็บ จำกัด
: 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 2,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
ประเภทธุรกิ จ

: เลขที่ 28 หมู่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ 0-2150-5988, 0-3483-9130-1 โทรสาร 0-2150-5987
: บริการตรวจสอบจานวนและ/ หรือมาตรฐาน
สิ น ค้ า ทุ ก ชนิ ด บริ ก ารท ดส อบ ทา ง
วิทยาศาสตร์ และสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบและ วิเคราะห์การปฏิบตั ิการทาง
กายภาพและเคมีผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร และจาหน่ายเครื่องดื่มทีไ่ ม่มแี อลกอฮอล์

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

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

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิ จ

บุคคลอ้ำงอิ งอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

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

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 31
บริษทั ปญจวั

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษำกฏหมำย

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

******************************************************************************************************************************
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมของบริษทั ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ที่แสดงไว้ใน
เว็บ ไซต์ข องส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ี www.sec.or.th หรือ เว็บ ไซต์ข องบริษ ัท ที่
www.pjw.co.th
******************************************************************************************************************************
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BOARD OF DIRECTORS

01

02

ดร.ดำ�ริ สุโขธนัง
: ประธานกรรมการ
: กรรมการอิสระ

นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
: รองประธานกรรมการ
: กรรมการ

นางมาลี เหมมณฑารพ
: กรรมการ

04

05

06

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
: กรรมการ

นายสาธิต เหมมณฑารพ
: กรรมการ

03

ดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
: กรรมการ

07

08

09

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
: ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกำ�กับดูแลกิจการ
: กรรมการอิสระ

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
: กรรมการตรวจสอบ
และกำ�กับดูแลกิจการ
: กรรมการอิสระ

นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน
: กรรมการตรวจสอบ
และกำ�กับดูแลกิจการ
: กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัท
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ดร.ดำ�ริ
นายคงศักดิ์
นางมาลี
นายวิวรรธน์
นายสาธิต
ดร.พิรุฬห์
นางสาวจรัญญา
รศ.ดร.เอกชัย
นายณัฐวุฒิ

สุโขธนัง 		
เหมมณฑารพ		
เหมมณฑารพ		
เหมมณฑารพ		
เหมมณฑารพ		
เหมมณฑารพ		
แสงสุขดี		
นิตยาเกษตรวัฒน์
เขมะโยธิน		

คณะกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการ
1.
2.
3.

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี		
รศ.ดร เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
นายณัฐวุฒิ
เขมะโยธิน		

คณะกรรมการบริหารความเสี่่ยง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.เอกชัย
นางสาวจรัญญา
นายณัฐวุฒิ
นายวิวรรธน์
นายสาธิต
ดร.พิรุฬห์

นิตยาเกษตรวัฒน์
แสงสุขดี		
เขมะโยธิน		
เหมมณฑารพ		
เหมมณฑารพ		
เหมมณฑารพ		

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
1.
2.
3.

ดร.ดำ�ริ
นายณัฐวุฒิ
นายวิวรรธน์

สุโขธนัง		
เขมะโยธิน		
เหมมณฑารพ		

คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.

นายวิวรรธน์
นายสาธิต
นางมาลี
ดร.พิรุฬห์

เหมมณฑารพ		
เหมมณฑารพ		
เหมมณฑารพ		
เหมมณฑารพ		
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ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ / กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 และได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 574,080,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา
ไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 574,079,945 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
0.50 บาท
โครงสร้างการถือหุน้ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 22 มีนาคม 2561
จานวน (หุ้น)

ร้อยละ

กลุ่มเหมมณฑารพ1/
1.

นางมาลี

เหมมณฑารพ

110,797,874

19.30

2.

นายคงศักดิ ์

เหมมณฑารพ

96,169,439

16.75

3.

นายวิวรรธน์

เหมมณฑารพ

69,175,360

12.05

4.

ดร.พิรฬุ ห์

เหมมณฑารพ

35,688,640

6.22

5.

นายสาธิต

เหมมณฑารพ

32,661,428

5.69

6.

นางจิตราวดี

เหมมณฑารพ

6,050,000

1.05

7.

นายกฤษดา

เหมมณฑารพ

1,489,700

0.26

8.

นายชวาล

เหมมณฑารพ

455,304

0.08

352,487,745

61.40

รวม
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 อันดับ
1.

นายสุนทร

ศรีปรัชญาอนันต์

13,270,880

2.31

2.

นายวิเชียร

ศรีมนุ ินทร์นิมติ

8,295,900

1.44

3.

นายเสกสรร
นายประเสริฐ

ครองพาณิชย์
โลหะวิบูลย์ทรัพย์

6,150,700

1.07

5,031,600

0.88

32,749,080

5.70

188,843,120

32.90

574,079,945

100.00

4.

รวม
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น
รวม

1/ กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั โดยกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560
ชือ่ -นามสกุล

ตาแหน่ง

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
 กรรมการ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

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

2. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานบัญชีและการเงิน /
เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
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จานวนหุน้ ที่
สัดส่วน
ถือ
จานวนหุน้ ที่
การถือหุน้
ณ วันที่
เปลีย่ นแปลง
(%)
31 ธ.ค.2559
574,079,945
260,000
106,169,439
114,797,874

0.05%

จานวนหุน้ ที่
ถือ
ณ วันที่
31 ธ.ค.2560
574,079,945

สัดส่วนการ
ถือหุน้
(%)

-

260,000

0.05%

18.49% (10,000,000)
20.00%
-

96,169,439
114,797,874

16.75%
20.00%

75,225,360

13.10%

(6,050,000)

69,175,360

12.05%

32,661,428

5.69%

-

32,661,428

5.69%

35,688,640

6.22%

-

35,688,640

6.22%

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

156,000

0.03%

-

156,000

0.03%

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%

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

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

อัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา
อัตรากาไรสุทธิ

อัตราการจ่าย
เงินสดปันผล

อัตราการจ่าย
หุ้นปันผล

อัตราการจ่าย
เงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

ร้อยละ

2555

0.35

0.15

(หุ้นเดิ ม:หุ้นปันผล)
-

2556

0.18

0.10

-

54.63

2557

0.03

-

25 : 1

66.01

2558

0.18

0.10

-

55.92

2559

0.24

0.13

-

53.59

2560*

0.07

-

-

-

ปี

44.81

หมายเหตุ : *ทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 3/2561 เมือ่ วัน ที ่ 8 มีนาคม 2561 มีม ติง ดการจ่า ยเงิน ป นั ผล จากผลการ
ดาเนินงานปี 2560 เนือ่ งจากในปี 2561 บริษทั มีความต้องการเงินทุนเพือ่ ขยายกิจการในอนาคต โดยให้นาเสนอต่อที ่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที ่ 27 เมษายน 2561 เพือ่ อนุมตั ติ ่อไป
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการ
บริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแล

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
สานักตรวจสอบภายใน

คณะกรรม
การบริหาร

ประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงาน
การตลาด

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงาน
งานบัญชีและการเงิน บริหารและพัฒนาองค์กร
ผูอ้ านวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน

ผูอ้ านวยการสายงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานการปฏิบตั กิ าร

ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด ผูอ้ านวยการสายงานห่วง
โซ่อุปทาน
(บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก)
ผูอ้ านวยการสายงานการตลาด ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏิบตั กิ าร (สาขาชลบุร)ี
(ชิน้ ส่วนยานยนต์)
ผูอ้ านวยการสายงาน
การค้า (ชิ้นส่วนยานยนต์)

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 38
บริษทั ปญจวั

ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏิบตั กิ าร (สาขา
สมุทรสาคร)
สาขากรุงเทพ

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั
และพัฒนา

โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของ
บริษทั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความหลากหลายในทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชี การเงิน ด้านธุรกิจ
ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ โดยมีกรรมการอิสระจานวน 4
ท่าน จากทัง้ หมด 9 ท่าน และมีกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 1 ท่าน ในการบริหารงานมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล
อานาจ โดยประธานกรรมการบริษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรายนามของคณะกรรมการบริษทั ข้อมูลการ
ดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 มีดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง

การประชุมคณะกรรมการ (ครัง)้

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

8/8

2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

8/8

3. นางมาลี เหมมณฑารพ

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

8/8

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

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

8/8

8/8

8/8
8/8

8/8

8/8
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กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ
และนางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการสองในสามคนนี้ ล ง
ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ เ คี ย งที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม ( 1/3)
กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ในปี แ รก และปี ท่ี ส อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออก
จากตาแหน่ ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ งไปนัน้ อาจจะเลือ ก
เข้ารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการอิสระ มีวาระในการดารงตาแหน่ ง ไม่เกิน 9 ปี
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดู แลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์กรรมการอิสระเหล่านัน้ อาจได้รบั การแต่งตัง้
กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริษทั
เห็นว่ามีความเหมาะสม
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั
1. คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่และความรับ ผิดชอบใน
การจัด การบริษ ัท ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
ข้อบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้น โดยยึดหลัก “ข้อ พึง
ปฏิบตั ิท่ดี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. มีส่ ว นร่ ว มในการก าหนดวิส ัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ของ
บริษทั เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน และพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี
3. ก าหนดเป้า หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการ
ด าเนิ น ธุร กิจ และงบประมาณของบริษ ัท ควบคุม ก ากับ ดูแ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของ
ฝา่ ยบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับ
ดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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และการได้ ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ ง ทรัพ ย์ สิ น ที่ ส าคัญ หรื อ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจใน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนด
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่กี าหนด
นัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการ
บริห าร ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร และคณะอนุ ก รรมการชุ ด
ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใด
ท ากับ บริษ ัท หรือ บริษ ัท ย่ อ ย (ถ้ า มี) ยกเว้ น เป็ น การอนุ ม ัติ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
5. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อ
การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนิ นงานในรอบปี ท่ีผ่านมา และน าเสนอต่อ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6. ก ากับ ดู แ ล ให้ม ีก ารปฏิบ ัติต ามหลัก การก ากับ ดู แ ล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
7. จัด ให้ม ีก ารท าจริย ธรรมธุ ร กิจ เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนเข้ า ใจถึ ง
มาตรฐานด้านจริยธรรม ทีบ่ ริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทัง้
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
8. พิจ ารณาก าหนดนโยบายด้า นการบริห ารความเสี่ย ง
(Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้
มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมี
มาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทั อย่างเหมาะสม
9. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่า การท ารายการต่ า งๆ ได้ร ับ อนุ ม ตั ิจ ากผู้มี
อานาจ ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการนาทรัพย์สนิ ของบริษทั
ไปใช้ในทางมิชอบ
10. กากับ ดูแลและจัดการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ก รรมการคนหนึ่ ง
หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ

หรือ อาจมอบอ านาจ เพื่อ ให้บุค คลดัง กล่ าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอ านาจนั น้ ต้อ งไม่ม ีล ัก ษณะเป็ น การมอบ
อ านาจที่ ท าให้ บุ ค คลดัง กล่ า วสามารถพิจ ารณาและอนุ ม ัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่ตนมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะท า
ขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของหน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง)
เว้ น แต่ เ ป็ นการอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

คณะอนุ กรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่
กาหนดไว้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านต่างๆ
ทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั
ั หา เสนอแนะความเห็น และหาแนว
2. วิเ คราะห์ป ญ
ทางแก้ไขปญั หา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ทีม่ สี าระสาคัญ
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ร่วมกับประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และกลั ่นกรองวาระประชุมใน
แต่ละครัง้
4. เป็ นประธานเพื่อดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และประชุ ม ผู้ ถือ หุ้น โดยควบคุ ม การประชุ ม ให้เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5.
เป็ น ผู้ ล งคะแนนเสีย งชี้ ข าดในกรณี ท่ี ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2
ฝา่ ยเท่ากัน

1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ
ติด ตาม ดู แ ลการบริห ารงานของคณะกรรมการบริห าร และ
ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีคณะผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายสาธิต เหมมณฑารพ
2. นางมาลี เหมมณฑารพ
3. นายพิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ1/
4. นางพริม ชัยวัฒน์
5. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล
หมายเหตุ:
1/

ตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์

นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2560

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร
1. ดูแล บริหาร ด าเนิ นงาน และปฏิบตั ิงานประจ า
ตามปกติธุ ร กิจ เพื่อ ประโยชน์ ข องบริษ ัท ให้เ ป็ น ไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละข้อ บัง คับ บริษ ัท ตลอดจนระเบีย บ มติ
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ภายใต้ก รอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่งคณะกรรมการ
กาหนด
2. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงาน
ประจาวันของบริษทั

3. จัด ท าและน าเสนอ นโยบายทางธุร กิจ แผนธุร กิจ
้
เป าหมาย แผนการด าเนิ น งาน กลยุท ธ์ท างธุร กิจ งบประมาณ
ประจาปี ของบริษทั ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงาน
ประจาปี และกาหนดอานาจการบริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั
4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทั มากาหนด
ทิศทาง แนวทาง กลยุท ธ์ และเป้ าหมายทางธุรกิจ เพื่อ กาหนด
ภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝา่ ยจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝา่ ย
บริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญั หาอุปสรรคต่างๆ
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เพื่อให้ผบู้ ริหาร และฝา่ ยจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และ
แผนธุรกิจทีว่ างไว้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร
และรายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้า
ในการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
7. มีอานาจอนุ มตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซือ้ ทรัพย์สนิ การใช้จ่ายเงินลงทุนที่
ส าคัญ เพื่ อ ประโยชน์ บ ริ ษ ั ท และ การท ารายการอื่ น เพื่ อ
ประโยชน์ ของบริษทั ซึ่งอานาจการอนุ มตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการ
อนุ ม ัติ ร ายการปกติ ท ัว่ ไปทางการค้า โดยมีว งเงิน ในแต่ ล ะ
รายการไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี ารบริหาร รวมถึงการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน และ
ก าหนดอั ต ราค่ า จ้ า ง เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน โบนั ส และ
สวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
9. ปฏิบตั ิหน้ าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่
อาจมีค วามขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งก าหนด) มีส่วนได้ส่ว นเสีย หรือ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย และ/
หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ไม่มอี านาจ
อนุ มตั ิการดาเนินการในเรื่อ งดังกล่าวโดยเรื่ องดังกล่าวจะต้อ ง
เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการและ/หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่
เป็ นไปตามธุร กิจ ปกติแ ละเงื่อ นไขการค้า ปกติซ่ึง เป็ น ไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรือ ตลาด
หลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย และ/หรือ หน่ วยงานที่เกี่ย วข้อ ง
กาหนด
เลขานุการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2554 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้
นางพริ ม ชัย วัฒ น์ ด ารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท โดย
เลขานุ ก ารบริษ ัท จะต้อ งปฏิบตั ิหน้ าที่ต ามมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31
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สิง หาคม 2551 ด้ว ยความรับ ผิด ชอบ ความระมัด ระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ หน้ าที่ตามกฎหมายของเลขานุ การบริษทั
มีดงั นี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั
และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่
รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจาปี ของบริษทั
 รายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ย่อย และการประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ปฏิ บ ัติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย มอบหมาย
6. ดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการกากับตลาดทุ น
ประกาศกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
 กรรมการ
บริษทั พิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณาก าหนดค่า ตอบแทน
กรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผลประกอบการของบริษ ัท ความเหมาะสมและ
เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษทั หรือ
ใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อ พิจ ารณาน าเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น อนุ ม ัติค่ า ตอบแทน
กรรมการเป็ นประจาทุกปี

o ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ได้อนุ มตั แิ ละกาหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน เป็ นวงเงินจานวนรวม
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

จานวนเงิ น

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

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

3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

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

1,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) ที่จ่ายในปี 2560
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ที่จ่ายในปี 2560

รายชื่อ

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั

จานวนครัง้ ทีป่ ระชุม ปี 2559
1.ดร.ดาริ สุโขธนัง
2.นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3.นางมาลี เหมมณฑารพ
4.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
5.นายสาธิต เหมมณฑารพ
6.ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
9.นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
รวม

8 ครัง้
200,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
840,000

ตรวจสอบฯ

6 ครัง้
90,000
60,000
60,000
210,000

บริหาร
ความ
เสี่ยง
3 ครัง้
30,000
30,000
30,000
30,000
45,000
30,000
195,000

เฉพาะกรรมการ
อิ สระ
สรรหาและ ค่าตอบ
โบนัส
รวม
กาหนด แทนราย
(บาท)
ค่าตอบแทน เดือน
1 ครัง้
15,000 120,000 300,000 635,000
80,000
80,000
10,000
120,000
110,000
110,000
120,000 230,000 550,000
120,000 230,000 535,000
10,000 120,000 230,000 530,000
35,000 480,000 990,000 2,750,000

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

ปี 2560
จานวนเงิ น (บาท)

จานวนราย
เงินเดือนและโบนัส

61/

43,749,032

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
61/
2,032,386
หมายเหตุ :
1/ ผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จานวน 1 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560
o ค่าตอบแทนอื่น
บริษ ัท มีก ารท าประกัน ภัย สุข ภาพ และให้ร ถยนต์ ป ระจ าต าแหน่ ง แก่ ผู้บ ริห ารระดับ สู ง บริษ ัท ไม่ ม ีน โยบายให้
ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุน้ หุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใด
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหารจานวน 12 ท่าน) จานวนทัง้ สิน้ 1,603 คน โดย
สามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
สายงานหลัก
สายงานบริหารและสานักงาน
สายงานการตลาด การวิจยั และพัฒนา
สายงานบริหารการผลิตและการผลิต
รวม

จานวนพนักงาน
ปี 2559
190 คน
52 คน
1,239 คน
1,481 คน

ปี 2560
180 คน
66 คน
1357 คน
1,603 คน

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

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 44
บริษทั ปญจวั

ปี 2559
1,481 คน
430.65 ล้านบาท

ปี 2560
1,603 คน
465.87 ล้านบาท

 ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั และบริษ ัท ย่อ ยได้จดั ตัง้ กองทุ นสารองเลี้ยงชีพขึ้น
โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษทั จ่ายสมทบ
อีกส่วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารอง
เลีย้ งชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุน
โดยผูจ้ ดั การกองทุนทีไ่ ด้รบั อนุญาต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ขวัญ และก าลัง ใจให้แ ก่ พ นั ก งาน และเพื่อ จู ง ใจให้พ นั ก งาน
ทางานกับบริษทั ในระยะยาว
ประกันสุขภาพ
 บริษทั มีการทาประกันสุขภาพให้กบั พนักงานในระดับตัง้ แต่
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกขึน้ ไป และประกันอุบตั เิ หตุสาหรับ
พนักงานจัดส่ง
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุ กระดับอย่างสม่ าเสมอ
โดยให้ถอื ว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่ายิง่ และเป็ น
หัวใจสาคัญที่เกื้อ กูลให้การดาเนิ นธุรกิจ ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความมุ่งมั ่นที่จะพัฒ นาองค์กร ให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
พัฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งาน อัน จะท าให้เ กิด ประโยชน์ แ ก่
บริษทั ในการที่จะมีบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้าง
ผลงานให้ก ับ บริษ ัท รวมถึง การพัฒ นาตนเองให้ก้า วหน้ า ใน
หน้ า ที่ ก ารงาน และเติ บ โตไปพร้ อ มกับ บริษ ัท โดยจัด ให้ ม ี
แผนการฝึกอบรมประจาปี ทงั ้ ภายในและภายนอก
การฝึ กอบรมภายใน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้
สามารถท างานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทั จึงออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็ น
ระดับ ดังนี้
สาหรับพนักงานระดับจัดการ :
บริษทั ดาเนินการพัฒนาพนักงานระดับจัดการ เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็ นผู้นาควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการ
เส ริ ม ส ร้ า ง ควา ม เชี่ ย วช าญ ในการ บ ริ ห ารจั ด การให้ ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ เป็ นการเตรียมความพร้อมสาหรับ
การปรับ /เลื่อ นต าแหน่ ง ต่ า งๆ ในอนาคตให้ส อดคล้อ งกับ
ความก้าวหน้ าในสายวิชาชีพให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็ น
ผู้นาในอุต สาหกรรมของธุร กิจที่ด าเนิ น งานทัง้ ในป จั จุบ ันและ
อนาคต

สาหรับพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร :
บริษ ัท ด าเนิ น การพัฒ นาพนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารโดยจัด
หลักสูตรพัฒนาความรูค้ วามสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและ
กลุ่มงานที่ม ีความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ เพื่อ เป็ นการพัฒ นาทักษะ
ความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานตามวิชาชีพ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่งาน อาทิเช่น โครงการ
โรงเรียนช่าง มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ทักษะการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย
และระบบ ISO เป็ นต้น
สาหรับพนักงานทุกคน :
บริ ษ ัท ด าเนิ น การพัฒ นาพนั ก งานทุ ก คนโดยจัด หลั ก สู ต ร
ฝึ กอบรมความรูค้ วามสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของ
บริษ ัท ปฏิบ ัติง านได้ส อดคล้อ งกับ วัฒ นธรรมองค์ก รและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรและ
ปลูกจิตสานึกในจริยธรรม คุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น
เป็ นต้น
การฝึ กอบรมภายนอก
บริษ ัท สนับสนุ นให้พนัก งานเข้า รับ การฝึ กอบรมสัมมนา
ต่ า งๆซึ่ง จัด โดยสถาบัน จัด การฝึ ก อบรมภายนอก เพื่อ เพิ่ม
ความรู้ หรือศึกษานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
สามารถน ามาปรับ ปรุ ง พัฒ นาการด าเนิ น งานขององค์ก รให้
สามารถแข่งขันได้
 นโยบายบริ ห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลด้ ว ย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษทั มีการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารอาทิ
เช่ น การเปิ ด เอกสารใบขอซื้อ ออนไลน์ การเบิ ก ค่ า ใช้ จ่ า ย
ออนไลน์ รวมทัง้ การลางานออนไลน์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การ
บริหารงานให้เกิดความรวดเร็ว ลดต้นทุน ถูกต้อง และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
 นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
บริษทั มีการกาหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานรวมทัง้ ได้
ส่งเสริม การทางานเป็ นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้ นการสร้าง
ค่านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการ
ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี ท่ผี ่านมา บริษทั จึง
จัดทากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การจัดกิจกรรม CSR
กินเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี การประชุม อาซาไกระหว่างหัวหน้ า
และพนั ก งานทุ ก เช้ า ก่ อ นท างาน และ การจั ด กิ จ กรรม
Management Outing เป็ นต้น
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การกากับดูแลกิจการ

Corporate Governance
บริษ ัท ได้ต ระหนัก และให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการบริห าร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ทาให้เกิดความเชื่อมั ่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจมี
ความเจริญ เติ บ โตอย่ า งยัง่ ยืน ภายใต้ ก ารด าเนิ น งานอย่ า งมี
จรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เพื่อยกระดับการดาเนินการที่
มีอยู่แล้ว ให้มคี วามเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน และกระจายการ
ปฏิบ ัติไ ปสู่พ นั ก งานของบริษ ัท ทุ ก ระดับ ชัน้ โดยสอดแทรกใน
กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เช่น การอบรม การจัดกิจกรรม การจัด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการ
กากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างแท้จริง โดยบริษทั ได้รบั เอาแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดสี าหรับบริษทั จดทะเบียน (Good Corporate
Governance) ตามทีก่ าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนข้ อ คิด เห็น และข้ อ เสนอแนะจากรายงาน Corporate
Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ ซึ่งทาง
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษทั ได้ปฏิบตั ิตาม
และดาเนิ นการอย่างเคร่ง ครัดสม่ าเสมอ โดยในปี ท่ีผ่านมาไม่ม ี
สถานการณ์ใดที่ไม่เป็ นไปตามนโยบายดังกล่าว ซึง่ แนวทางใน

การปฏิบตั ิ มีดงั นี้
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นโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั
หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผู้ถอื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั
ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ท าหน้ าทีแ่ ทนตนและมีสิทธิใน
การตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั บริษทั จึง
ควรส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
บริษ ัท ตระหนัก และให้ความสาคัญ ในสิท ธิ ข นั ้ พื้นฐานต่ างๆ
ของผู้ถือ หุ้น ทัง้ ในฐานะของนักลงทุ นในหลักทรัพ ย์แ ละในฐานะ
เจ้าของบริษทั ได้แก่ การซื้อ ขายหรือ โอนหุ้น การมีส่วนแบ่งใน
กาไรของบริษทั การได้รบั ข่าวสาร ข้อมูลของบริษทั อย่างเพียงพอ
การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อ
แต่งตัง้ หรือ ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อ บริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือ
แก้ไ ขข้อ บัง คับและหนัง สือ บริค ณห์ส นธิ การลดทุ น หรือเพิ่ มทุ น
และการอนุ ม ตั ิร ายการพิเ ศษ ตลอดจนการซัก ถามหรือ แสดง
ความเห็นในเรื่องต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้
ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษทั ดูแลและสนับสนุ นให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้น
ต่างชาติเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
1.2 บริษ ัท ได้ม อบหมายให้ บริษ ัท ศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
เป็ นผู้ดาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7
วันก่อนวันประชุม หรือเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดทุกครัง้ และ
ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือ พิมพ์ไม่น้อยกว่า 3
วัน ก่ อ นวัน ประชุ ม โดยจะต้ อ งโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3 วัน
ติดต่อกัน
1.3 มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดย
มีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทีเ่ สนอ

1.4 บริษทั จัดอานวยความสะดวกให้ผู้ถือ หุ้นได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
1.5 บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ
การประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึ งเดือนธันวาคม ของ
ทุกปี และส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น
ประจ าปี ล่ วงหน้ า โดยแจ้ง ให้ผู้ถือ หุ้น ทราบผ่า นระบบข่า วของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ ประกาศหลักเกณฑ์
และระบุขนั ้ ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th
ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
1.6 ในกรณี ท่ีผู้ถือ หุ้น ไม่ส ามารถเข้า ร่ว มประชุ ม ด้ว ยตนเอง
บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้

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

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

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

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

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

1.3. บริษทั จัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

3. การจัดท ารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติ การ

ประชุมเป็ นเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษสาหรับผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติ

ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย

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

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

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

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

5. การทารายการระหว่างกัน

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

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 48
บริษทั ปญจวั

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 บริษทั ได้กาหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้เสีย
อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณา
ธุรกรรมระหว่างบริษทั กับผูม้ สี ่วนได้เสียหรือมีสว่ นเกีย่ วข้อง

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

ในกรณีท่เี ป็ นรายการทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทั ่วไป
จะต้องกระทาอย่างยุตธิ รรม ตามราคาตลาดและเป็ นไปตามปกติ
ธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษทั ได้กาหนดกรอบ
การทารายการดังกล่าว ซึง่ ได้รบั การพิจารณาและให้ความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบ ก่ อ นนาเสนอคณะกรรมการบริษ ัท
พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นหลักการ และฝา่ ยจัดการสามารถอนุ มตั กิ ารทา
ธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้า
ในลักษณะเดียวกับ ที่วิญ ญูชนจะพึงกระท ากับ คู่ส ญ
ั ญาทั ่วไปใน
สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อ รองทางการค้าที่ปราศจาก
อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน ของบริษทั หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง โดยให้กรรมการ
ที่ม ีส่วนได้เสียงดออกเสียงในวาระดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั จะจัดทา
รายงานสรุปการทาธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่
ประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท และการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส
ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการ
พิจ ารณารายการระหว่า งกัน ที่อ าจเกิด ขึ้น บริษ ัท จะจัด ให้มี
ผู้เ ชี่ ย วชาญอิส ระหรือ ผู้ ส อบบัญ ชี เ ป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี

และข้อ เสนอแนะจากพนักงานทุ กระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอ
ภาคกัน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่ วนได้ เ สี ย (The Role of

ลูกค้า มุ่งมั ่นสร้างความพึงพอใจและความมั ่นใจให้กบั
ลูก ค้า เอาใจใส่และรับ ผิด ชอบต่อ ลูก ค้า โดยลู ก ค้า จะต้องได้ร บั
สิน ค้า /บริก ารที่ดี มีคุ ณ ภาพ ความปลอดภัย ในระดับ ราคาที่
เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มีการพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รักษา
สัม พัน ธภาพที่ดี และยั ่งยืน กับลูก ค้าอย่างจริงจัง และสม่ า เสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง

Stakeholders)
หลักการ : ผูม้ สี ว่ นได้เสียควรได้รบั การดูแลจากบริษทั ตามสิทธิที ่
มีต ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อ ง มีก ระบวนการส่งเสริม ให้เ กิด ความ
ร่วมมือ ระหว่างบริษทั กับ ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ในการสร้า งความมั ่งคั ่ง
ความมั ่นคงทางการเงินและความยั ่งยืนของกิจการ
1. นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่
ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียภายใน หรือผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก โดย
บริษทั ตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ
บริษ ัท ดัง นั น้ บริษ ัท จะปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายและข้อ ก าหนดที่
เกีย่ วข้องเพื่อให้สทิ ธิของผูม้ สี ่วนได้เสียดังกล่าวได้รบั การดูแลเป็ น
อย่างดี
ผู้ถือ หุ้น ปฏิบตั ิต่อ ผู้ถือ หุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน รักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และไม่กระทาการใดๆ อันเป็ นการละเมิด
หรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
พนั ก งาน จั ด ให้ ม ี โ ครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
พนักงานทุ กคน โดยให้ถือ ว่าพนักงานทุ กคนเป็ นทรัพยากรที่ม ี
คุณค่าอย่างยิง่ และเป็ นหัวใจสาคัญ ที่เกื้อ กูลให้การดาเนิ นธุรกิจ
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความมุ่งมั ่นที่จะ
พัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม
และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็ นทีมส่งเสริมการ
พัฒ นาความรู้ค วามสามารถของพนัก งานให้ ม ีค วามก้า วหน้ า มี
ความมัน่ คงในอาชี พ รวมถึ ง ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมและ
ปฏิบตั งิ านด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิง่ แวดล้อม
พร้อ มให้ความมั ่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย ในการ
ทางาน รวมทัง้ รักษาสภาพแวดล้อมการทางาน รับฟงั ข้อคิดเห็น

คู่คา้ และเจ้าหนี้ คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม ไม่
เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์ในการดาเนินธุรกิจ รักษา
ผลประโยชน์ร่วมกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และกติกาที่กาหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่
สุจ ริต ในการค้า กับ คู่ ค้า ตลอดจนการปฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขต่ า งๆ
อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรมรวมถึงการ
ชาระคืนตามกาหนด เวลาการดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และ
เงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยจะมีการรายงานคู่คา้ และเจ้าหนี้
ล่ ว งหน้ า หากไม่ ส ามารถปฏิบ ัติต ามข้อ ผู ก พัน ในสัญ ญา และ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าว ในการคัดเลือกคู่คา้ บริษทั
ได้จดั ให้มกี ารคัดเลือกผูข้ าย ผูส้ ่งมอบ และผูใ้ ห้บริการ โดยปฏิบตั ิ
ตามวิธกี ารปฏิบตั งิ านเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง การประเมินผูส้ ่งมอบ
และการพัฒนาผูส้ ง่ มอบ
คู่แ ข่ง ปฏิบ ัติต่ อ คู่แ ข่ง ทางการค้า สอดคล้อ งกับ หลัก
สากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั ิการแข่งขัน
ทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดอี ย่างเสมอภาคกัน
ไม่กีดกันผู้อ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ท าลายชื่อเสียง
ของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตี
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คู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการใดๆ ที่ไม่
เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน
ภาครัฐ ให้ความสาคัญ กับความโปร่งใสและคานึ งถึง
ความซื่อ สัต ย์สุจ ริต ในการติด ต่ อ ท าธุร กรรมกับ เจ้า หน้ า ที่ หรือ
หน่ วยงานภาครัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการ
กระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี
รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่ออานวย
ความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม มีนโยบายในการดาเนิน
ธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ใน
ด้ า นความปลอดภัย
คุ ณ ภาพชี วิต
และการอนุ ร ัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนคานึ งถึง
การดาเนิ นธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อ สิง่ แวดล้อ ม การปฏิบตั ิงาน
และการตัด สิน ใจ การดาเนิ น การใด ๆ ของบริษ ัท จะต้อ งท าให้
แน่ ใ จว่ า ผลิต ภัณ ฑ์แ ละการประกอบธุ ร กิจ ของบริษ ัท ทุ ก อย่ า ง
ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจน
จัดให้ม ีการฝึ กอบรมพนักงานในเรื่อ งสิ่งแวดล้อ มเพื่อ ส่งเสริม ให้
พนักงานมีจิตสานึ กและมีความรับผิด ชอบต่อ ชุม ชน สังคมและ
สิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่
บริษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร
2. การป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ ร ัป ชัน่ ของบริษ ัท ได้
กาหนดให้ใช้เป็ นกรอบในการดาเนิ นงาน โดยให้ความสาคัญ กับ
ความโปร่งใส และคานึ งถึงความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ดาเนินการ ทีอ่ าจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อ
หลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ และ
ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้อ งกันและติดตามการมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น ซึง่ ประกอบด้วย
1. กระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั ่น: บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งที่จะเกิดการ
ทุจริตคอร์รปั ชั ่นเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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2. แนวปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การก ากับ ดู แ ลเพื่อ ป้ องกัน และ
ติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น จัดให้มกี าร
ฝึ ก อบรม ผู้บ ริห ารและพนั ก งาน เพื่อ ให้ม ีค วามรู้ ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับนโยบายเป็ นประจาอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ อีกทัง้ จัดให้มี
กระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ
3. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิตาม
แนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการป้องกันและติดตามการมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น สรุปได้ดงั นี้
- กาหนดให้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน จัดทาแบบประเมิน
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ติ ต ามนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
จรรยาบรรณธุ ร กิจ และมาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ร ปั ชัน่
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
- กาหนดให้สานักตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบ
ระบบการควบคุม ภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแ ล
กิจ การ และให้ข้อ เสนอแนะอย่า งต่ อ เนื่ อ ง และรายงานผลการ
ตรวจสอบที่ ม ี นั ย ส าคัญ และข้ อ เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
- ก าหนดให้ ม ี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง มาตรการ
ต่อ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นอย่างสม่ าเสมอ โดยนาเสนอผลการ
ประเมินต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อ คณะกรรมการ
บริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้

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

2. สานักงานเลขานุการบริษทั หรือ สานักตรวจสอบภายใน
โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง :
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28
หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

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

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
Email: Taxspecialist2007@yahoo.com
เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล
กิจการ Email: ac-secretary@pjw.co.th
โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง :
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่ 28
หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือ ง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทัง้ นี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อ ร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ
ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชดั เจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ผู้
แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถมั ่นใจได้ว่า การพิจารณาแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม ทุก
ขัน้ ตอนจะอยู่ภ ายใต้การดูแ ลของคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับ ดูแ ลกิจ การ ส าหรับ ข้อ มูล ต่ า งๆ ที่ไ ด้ร บั จะรัก ษาไว้เ ป็ น
ความลับ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure
and Transparency)
หลักการ : เปิ ดเผยข้อ มูลสาคัญ ทีเ่ กีย่ วข้อ งกับบริษทั ทัง้ ข้อ มูล
ทางการเงิน และข้ อ มู ล ที ม่ ิใ ช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิน อย่ า งถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่อ งทางทีเ่ ข้าถึงข้อ มูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ม ี
ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทัง้ การรายงานข้อมูล
ทางการเงิน และข้ อ มู ล ทัว่ ไป ตามหลัก เกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย ตลอดจนข้อ มู ล อื่น ๆ ที่ส าคัญ ที่ม ี
ผลกระทบต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ ข องบริ ษ ั ท ซึ่ ง ล้ ว นมี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุ น และผู้ม ีส่วนได้เสียของบริษทั
โดยบริษทั มีนโยบายที่จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของบริษทั ต่อผู้
ถือหุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษทั มีการจัดท าเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยเปิ ดเผยหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั ิด้านการกากับดูแลที่ดตี ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ของตลาดหลักทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ การเปิ ดเผยข้ อ มู ล รายงาน
ประจาปี งบการเงิน นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดจี รรยาบรรณ
ในการประกอบ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ การประชุม ผู้ถือหุ้น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิง่ พิมพ์ การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษทั
บริษทั จัดให้มหี น่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทางใน
การติดต่อ ให้ขอ้ มูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดทาประชุมนักวิเคราะห์
และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษทั และนาเสนอข้อมู ลต่อนัก
ลงทุ น ในประเทศ และต่ า งประเทศ บริษ ัท ได้เ ข้า ร่ ว มโครงการ
บริษทั จดทะเบียนพบผูล้ งทุน (Opportunity Day)
เพื่อชี้แจง
ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของบริษทั ทุกไตรมาสและ
ประจ าปี และมีการจัด ท าจดหมายข่าวรายงานผลประกอบการ
ให้แ ก่ ส่ือ มวลชน นอกจากนี้ ย งั ร่ว มกิจ กรรมกับ ตลาดส่ง เสริม ผู้
ลงทุนไทย จัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการ (Company’s Visit)
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั
และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจาปี งบการเงิน
ดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือ กใช้น โยบายบัญ ชีท่ีเหมาะสมและถือ ปฏิบตั ิอ ย่า ง
สม่าเสมอ รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบ
การเงิน ซึ่ง ในการนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ น ผู้สอบทาน
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อ มูลสาคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
หมวดที่ 5

ความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ

(Responsibilities of the Board of Directors)
หลักการ : คณะกรรมการมีบ ทบาทส าคัญ ในการก ากับ ดู แ ล
กิจการเพือ่ ประโยชน์ สูงสุดของบริษทั
คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบต่อ ผลการปฏิบ ัติหน้ า ทีต่ ่อ ผู้ถือ หุ้น และเป็ นอิส ระจาก
ฝา่ ยจัดการ
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1. โครงสร้างคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาจัดตัง้ คณะกรรมการบริษทั ภายใต้โครงสร้าง
ที่เหมาะสม การแต่งตัง้ กรรมการของบริษทั จะพิจารณาสรรหา
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิท่ีม ีค วามซื่อ สัต ย์ต่ อ หน้ า ที่ มีวิส ัย ทัศ น์ มี
ความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้ สามารถอุทศิ เวลาให้กบั
บริษทั เพื่อทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเต็มที่ และมีความอิสระในการ
ตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม
โครงสร้า งคณะกรรมการของบริษทั มีค วามหลากหลายทัง้
วิช าชี พ และความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า น
อุตสาหกรรม ด้านบัญ ชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารภาวะวิกฤต
ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ และเพศ ซึ่งปจั จุบนั
คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริหารจานวน 5 คน และกรรมการอิสระจานวน 4 คน กาหนด
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการอิสระแต่ละท่าน
ไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี กรรมการอิสระเหล่านัน้ อาจได้รบั การแต่งตัง้
กลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อกี หากคณะกรรมการบริษทั เห็น
ว่ามีความเหมาะสม
ตามข้อ บังคับ ของบริษ ัท ก าหนดไว้ว่า ในการประชุ ม สามัญ
ประจ าปี ทุ ก ครัง้ กรรมการจะต้อ งออกจากต าแหน่ ง อย่ า งน้ อ ย
จานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ ง นานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไปนัน้ อาจจะ
เลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุด ย่อ ย ประกอบด้ว ย คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ล
กิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อ ปฏิบ ัติ
หน้ าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
หรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสิทธิหน้าที่ตามที่
ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษ ัท มีน โยบายให้ป ระธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารต้อ งไม่เป็ นบุคคลเดีย วกัน เพื่อ ให้เกิด
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ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการกาหนดนโยบาย
การกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี้ บริษทั ได้แบ่งแยก
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั กับ
ผูบ้ ริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอานาจการดาเนินงาน โดย
คณะกรรมการบริษทั ท าหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและกากับ
ดูแลการดาเนินงานของผูบ้ ริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผบู้ ริหาร
ท าหน้ า ที่ บ ริห ารงานของบริษ ัท ในด้ า นต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายที่กาหนด โดยประธานกรรมการบริษทั และ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั งิ านด้านการกากับดูแลกิจการที่ดอี ย่าง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
จานวนบริษทั ที่กรรมการแต่ล ะคนจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั และประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารและผู้บ ริห ารระดับสูง ของบริษทั สามารถด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษทั อื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั โดยไม่รวมบริษทั ย่อย ทัง้ นี้
ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั ก่อน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อทา
หน้ าที่ ใ ห้ ค าแนะน าด้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการจะต้อ งทราบ และปฏิบตั ิหน้ าที่ในการดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้มกี ารปฏิบตั ิตาม
มติคณะกรรมการ รวมทัง้ หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
2.บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ทาหน้าที่พจิ ารณาและให้ความเห็นชอบ
ในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั อย่างสม่ าเสมอ
เช่น ทบทวนและอนุ มตั ิวสิ ยั ทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย
ทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นประจาทุกปี
รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- การแบ่งแยกหน้ าที่ ระหว่ างการกาหนดนโยบายและ
การบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแบ่งอานาจหน้ าที่และความ
รับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ และการ

บริห ารงานประจ าวัน ออกจากกัน อย่ า งชัด เจน โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห ารถู ก เลื อ กตั ้ง จาก
คณะกรรมการบริษ ัท ซึ่ ง ประธานกรรมการไม่ ไ ด้ เ ป็ น บุ ค คล
เดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูน้ าและมีส่วนสาคัญใน
การตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษทั อันเป็ นผลมาจากการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้พจิ ารณาและกาหนดเป้าหมายทางธุรกิจ
ร่วมกับฝ่ายจัดการ เป็ นผู้นาการประชุมคณะกรรมการบริษทั ให้ม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุ นให้ กรรมการทุกคนมี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม และแสดงความเห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระ
ตลอดจนท าหน้ า ที่ป ระธานในที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ของบริษ ัท ทัง้ นี้
ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจาวัน แต่ให้การ
สนับสนุ นและคาแนะน าในการดาเนิ นธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่า น
ทางประธานเจ้าหน้ าที่บริหารอย่างสม่ าเสมอ ในขณะที่ประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห ารรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การบริห ารจัด การบริษ ัท
ภายใต้กรอบอานาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
(รายละเอีย ดอ านาจหน้ า ที ่ และความรับ ผิด ชอบของประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ)
- นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความ
เห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะได้จดั ให้มกี าร
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา
บริษ ัท มีก ารสื่อ สารให้ทุ ก คนในองค์ก รได้เ ข้า ใจถึง นโยบายการ
กากับดูแลกิจ การที่ดีให้ถูก ต้อ งตรงกัน เพื่อ ส่งเสริม ให้ทุ กคนใน
องค์ก รปฏิบ ัติ ต ามนโยบายที่ก าหนด และจากการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
ได้ ม ี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ ค ณะ กรรม การต ร วจส อ บ เป ลี่ ยนเป็ น
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิจ การ เพื่อ มีบ ทบาท
หน้าที่ ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน หลักเกณฑ์
การก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และจริย ธรรมธุ ร กิจ ของบริษ ัท ให้เ ป็ น
ปจั จุบ ัน และสอดคล้อ งกับหลัก เกณฑ์ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- จรรยาบรรณธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั ยึดมั ่นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็ น
ธรรม โดยมีนโยบายที่จะกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of
Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อ
แสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย
ค านึ ง ถึ ง สัง คม และ
สิง่ แวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อ นให้เห็นถึง
ค่ า นิ ย ม และแนวทางปฏิ บ ัติ ง าน ที่ ทุ ก คนพึง ปฏิ บ ัติ ต น และ
ปฏิบตั งิ านตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ ได้แก่
การเคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษาข้อมูล
อันเป็ นความลับ ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน การ
รับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื ใด ทรัพย์สนิ
ทางปญั ญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สิทธิและความ
เป็ น กลางทางการเมือ ง การปฏิบตั ิต่ อ พนักงาน และความ
รับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ม ีการประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผู้บริหาร
และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัด รวมถึง
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดาเนิน
กิจ กรรมทางธุร กิจ จะต้อ งท าเพื่อ ผลประโยชน์ สูง สุด ของบริษ ัท
เท่านัน้ และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทบทวน
และเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ ท่ขี ดั กันให้บริษทั ทราบถึง
ความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และ
ในการพิจ ารณาการเข้า ท าธุร กรรมต่ า งๆ ก าหนดให้ผู้ท่ีมีส่ว น
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พจิ ารณา ต้องไม่เข้าร่วมการ
พิจารณา และไม่มอี านาจอนุ มตั ใิ นธุรกรรมนัน้ ๆ รวมถึงในการทา
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รายการให้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่ อ นไข
เสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการที่
มีค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ซึ่ ง ได้ ม ีก ารพิ จ ารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย รวมทัง้ จะได้ม ีก ารเปิ ด เผยไว้ใ น
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1)
ด้วย
คณะกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษทั ซึ่ง หมายรวมถึง คู่
สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือ
ครองหลัก ทรัพ ย์ ข องบริษ ัท จะต้ อ งแจ้ ง ให้บ ริษ ัท ทราบ และ
รายงานการเปลี่ย นแปลงการถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซ้อื ขาย โอน หรือรับโอน
รวมทัง้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือ หน่ วยงานที่ได้รบั ทราบ
ข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
ไม่มหี น้ าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1
เดือ น ก่อ นที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน และหลังการ
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้ อย 3 วัน ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้องกัน
ไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและการ
ควบคุ ม ภายในทัง้ ในระดับ บริ ห าร และระดับ ปฏิ บ ัติ ง านที่ ม ี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่จะ
สร้างความมั ่นใจต่อฝา่ ยจัดการในการช่วยลดความเสีย่ งทางธุรกิจ
ช่ว ยให้การด าเนิ น ธุร กิจเป็ น ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมีก าร
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตงั ้ ไว้
ช่วยปกป้องคุ้ม ครองทรัพย์สนิ ไม่ให้ร ั ่วไหล สูญ หายหรือจากการ
ทุจริตประพฤติมชิ อบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อ ง
น่ า เชื่ อ ถื อ ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายและระเบี ย บ
ข้อ บัง คับ ที่ เ กี่ย วข้ อ งและช่ ว ยคุ้ม ครองเงิน ลงทุ น ของผู้ถื อ หุ้ น
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ดังนัน้ บริษทั จึงได้กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของ
ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์อ กั ษร
อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สนิ ทรัพย์ของบริษทั ให้เกิด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงาน ผูต้ ดิ ตามควบคุม
และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรับ ผิด ชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิท ธิภ าพของระบบควบคุม ภายในที่ฝ่า ยบริห ารจัด ให้ม ีข้ึน
รวมทัง้ ได้ จ ัด ท าและทบทวนระบบการควบคุ ม ทั ง้ ด้ า นการ
ดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการจัดการ
ความเสี่ยง และยังให้ความสาคัญ กับสัญ ญาณเตือ นภัยล่วงหน้ า
และรายการที่ ผิ ด ปกติ โ ดยส านั ก ตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่
ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทัง้ ที่เป็ นข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่
ข้อ มูลทางการเงิน อย่า งสม่ า เสมอ ประเมิน ความเพีย งพอของ
ระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ความมั ่นใจว่า
ระบบที่วางไว้สามารถดาเนิ นไปได้อ ย่างมีประสิท ธิภาพ รวมทัง้
สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ภายในต่างๆ ขององค์กร เพื่อให้
มั ่นใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อบังคับของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อ งอย่างครบถ้วน และสนับสนุ นการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษ ัท โดยรายงานผลการตรวจสอบไปยัง คณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยตรง
- การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในด้านการบริหารความ
เสี่ยง และเป็ นผู้รบั ผิดชอบกาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงใน
ภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ งและบริหารความเสีย่ งของ
องค์กร เพื่อจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
โดยปจั จุบนั บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เพื่อ ให้ ก ารบริห ารความเสี่ย งมีป ระสิท ธิภ าพและเป็ น ไปตาม
นโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า หากมีความเสีย่ ง
ใดที่จะเป็ นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่กาหนดแล้ว บริษทั จะต้องมีม าตรการในการบริหารความ
เสีย่ งเหล่านี้ ตลอดจนการทบทวนอนุมตั ิ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ หรือกล

ยุท ธ์ของบริษ ัท ในทุ ก ปี รวมถึงมีก ารติดตามดูแลให้ม ีก ารน ากล
ยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิตาม พร้อมกับส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุก
คนสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ตระหนักถึงความสาคัญของความ
เสี่ยง ทาความเข้าใจสาเหตุของความเสี่ยง และดาเนิ นการแก้ไข
อาทิ การปรับปรุงขัน้ ตอนในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม ตลอดจนการใช้เครื่องมือเพื่อ ช่วยในการป้องกัน
หรือ ลดความเสี่ยงที่อ าจจะเกิดขึ้น ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ป้อ งกันและลดความสูญ เสียที่อ าจจะเกิดขึ้น และในทางกลับกัน
การดาเนินการอย่างเป็ นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษทั
สามารถได้รบั ประโยชน์ จ ากโอกาสทางธุร กิจ ใหม่ ๆ ที่จ ะสร้า ง
คุณค่าเพิม่ ให้แก่องค์กรด้วย
- รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีห น้ า ที่รบั ผิด ชอบต่ อ งบการเงินของ
บริษทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ ทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มกี าร
จัด ท ารายงานทางการเงิ น อย่ า งมี คุ ณ ภาพและถู ก ต้ อ งตาม
มาตรฐานทางบัญชีทเ่ี ป็ นทีย่ อมรับโดยทั ่วไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่
สาคัญ ของบริษทั อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่ายบัญชีและ/
หรือผูส้ อบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนาเสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการบริษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทั เป็ น
ผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั รวมทัง้ สารสนเทศทางการ
เงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงิน) ทีป่ รากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษทั การเปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ข้อมูล
ทางการเงิน และไม่ใ ช่ ก ารเงิน
ด าเนิ น การบนพื้น ฐานของ
ข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่าเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้าใน
แต่ละปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุม
ได้ โดยปกติเป็ นประจาทุ ก 3 เดือ น และอาจมีการประชุม พิเศษ
เพิม่ เติมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน นาส่ง
เอกสารประกอบวาระการประชุม ล่วงหน้ า ก่อ นการประชุม อย่าง
น้ อ ย 5 วัน ท าการ เพื่อ ให้ค ณะกรรมการบริษ ัท ได้ม ีเ วลาศึก ษา

ข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมี
เหตุจาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บ
รวบรวมเอกสารรายงานที่ร บั รองแล้ว เพื่อ ใช้ใ นการอ้า งอิง และ
สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษ ัท ได้จดั ท ารายงานผลการ
ด าเนิ น งานเสนอให้ ค ณะกรรมการทราบ ทุ ก ไตรมาสเพื่ อ ให้
คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของฝา่ ยจัดการได้
อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารเป็ นผูร้ ่วมกันกาหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แต่ ละคนสามารถเสนอเรื่อ งต่า งๆ เพื่อ เข้า รับ การพิจารณาเป็ น
วาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึ่งทา
หน้ าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยเพื่ อ ให้ ส ารสนเทศรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ เ พิ่ม เติม ในฐานะผู้ท่ีเ กี่ ย วข้อ ง รวมทัง้ จะได้ร บั ทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
ทัง้ นี้ ในการลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษทั ให้ถือมติของ
เสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ซึ่งบริษทั
ได้กาหนดให้มจี านวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ ขณะที่กรรมการจะลง
มติต้อ งไม่น้ อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้ หมด โดย
กรรมการที่มสี ่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานใน
ทีป่ ระชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกหนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการทุ กคนมีสิท ธิท่ีจ ะตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประชุ ม และเอกสารส าคัญ อื่น ๆ และหากกรรมการอิส ระหรือ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีขอ้ สงสัยใดๆ กรรมการ
อื่น ๆและฝ่า ยบริห ารของบริษ ัท ต้ อ งด าเนิ น การตอบข้อ สงสัย
ดัง กล่ า วอย่า งรวดเร็ว และครบถ้ว นเท่ า ที่จ ะเป็ น ไปได้ใ นกรณี ท่ี
กรรมการไม่ เ ห็น ด้ว ยกับ มติ ท่ีป ระชุ ม กรรมการสามารถขอให้
เลขานุ การบริษทั บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือ
ยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการบริษทั ได้
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ เลขานุ การบริษทั
ได้เข้าร่วมการประชุม ด้วย โดยเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้อง โดยเสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองในการประชุมครัง้ ถัดไป
รวมทัง้ เป็ นผู้จดั เก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ
เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทั จะ
เข้า ร่ ว มการประชุ ม ทุ ก คนทุ ก ครัง้ ยกเว้ น แต่ ม ีเ หตุ จ าเป็ น ซึ่ง
จะแจ้งเป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บริษทั ถือเป็ นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะ
ประชุมระหว่างกันเองตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ
เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ายบริหารร่วม
ด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบถึงผลการประชุม
4. ค่าตอบแทน
บริ ษ ั ท พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณา
กาหนดค่า ตอบแทนกรรมการ โดยค านึ ง ถึง การปฏิบ ัติง านและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษทั ความ
เหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับ
บริษ ัท หรือ ใกล้ เ คีย งกับ บริษ ัท และอ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ค่ า ตอบแทน
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษ ั ท จดทะเบี ย น น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณานาเสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ
ค่ า ตอบแทนกรรมการเป็ นประจ าทุ ก ปี บริ ษ ัท มีน โยบาย จ่ า ย
ค่าตอบแทนผู้บ ริห ารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้พจิ ารณากาหนดนโยบายค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูง อันได้แ ก่ ประธานกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห าร และรองประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร บริษ ัท ใช้
ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริห ารของบริษทั ให้อยู่
ในระดับ ที่ เ หมาะสม โดยเป็ น อัต ราที่ แ ข่ ง ขัน ได้ ใ นกลุ่ ม ธุ ร กิ จ
เดียวกัน เพื่อทีจ่ ะดูแลและรักษาผูบ้ ริหารที่มคี ุณภาพไว้ ผูบ้ ริหารที่
ได้ร ับ มอบหมายหน้ า ที่ แ ละความรับ ผิด ชอบเพิ่ม ขึ้น จะได้ร ับ
ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้
5. การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั
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บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และ
เลขานุ การบริษทั เข้าร่วมอบรม/สัมมนาหลักสูตรที่เป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั เช่น
หลักสูตรที่จดั ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆ
ที่เ กี่ย วข้อ งอย่า งต่ อ เนื่ อ งตลอดปี โดยกรรมการของบริษ ัท มี
ประวัติได้เข้ารับอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทยแล้ว (ดังรายละเอียดตามข้อ มูล ประวัติข องกรรมการแต่ล ะ
ท่าน) รวมถึงจัดให้มกี ารเยีย่ มชมกิจการโรงงานอย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ ส่ ง เสริม ให้ ม ีก ารพบปะแลกเปลี่ย นความคิด เห็น ระหว่ า ง
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง และในกรณีท่ีม ีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการหรือ กรรมการใหม่ ฝ่า ยจัด การจะจัดให้ม ีเอกสารและ
ข้อ มู ล ที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องกรรมการใหม่
รวมถึง การจัด ให้ม ีก ารแนะน าลัก ษณะธุ ร กิจ และแนวทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่
6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของตนเองรายคณะ และประเมิน คณะกรรมการชุดย่อย ปี ล ะ 1
ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบตั ิงานที่ผ่านมา และใช้เป็ นข้อมูลใน
การบริหารนาไปปรับปรุงพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดย
ใช้ แ บบฟอร์ ม ประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการแบบรายคณะ
และแบบคณะกรรมการชุดย่อย ได้กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

2. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการชุดย่อย
รายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. การประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ติ ง านของคณะกรรมการ
รายบุคคล
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีขอ้ ย่อยให้กรรมการให้คะแนน และจะ
นาคะแนนเหล่านัน้ มาหาค่าเฉลี่ยเป็ นคะแนนของกรรมการทัง้ ชุด
โดยหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละจากคะแนนเต็ม ใน
แต่ละข้อทัง้ หมด ดังนี้
 มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยีย่ ม
 มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
 มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
 มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
 ต่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง
ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิ บตั ิ งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2560
รายการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

ผลการประเมิน
94.17
90.00

เกณฑ์
ดีเยีย่ ม
ดีเยีย่ ม

88.33

ดีเยีย่ ม

95.00

ดีเยีย่ ม

7. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร
คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง าน
ประจาปี ของผู้ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจา

ทุกปี โดยใช้แบบฟอร์ม ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้ดชั นีวดั ความสาเร็จ
ขององค์ ก รเที ย บกับ ความส าเร็จ ของเป้ าหมายและแผนงาน
ประจาปี ความสามารถหลัก (Core Competency) ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ (Managerial Competency) โดยผ่านการ
นาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
แจ้ง ผลการประเมิน และความคิด เห็น ของกรรมการให้ป ระธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
8. การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การจัด ให้ มี
แผนการสืบทอดตาแหน่ งงานและแผนพัฒนาผูบ้ ริหารเพื่อสืบทอด
ต าแหน่ ง ผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ของบริ ษ ัท ทัง้ นี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถ
ดาเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่
มีศกั ยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที่จะดารงตาแหน่ งงาน
ที่ ส าคัญ ดัง กล่ า ว โดยใช้ ห ลัก การพัฒ นาสายอาชี พ ( Career
Management)
และแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง(Talent
Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการ
สรรหากรรมการและผู้บ ริห ารระดับ สูง ไว้เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
เพื่อให้ได้รบั ทราบและเข้าใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้
อย่า งมั ่นคงและยั ่งยืน ไปพร้อ มกับ บริษ ัท อัน จะส่ง ผลให้บ ริษ ัท
สามารถบรรลุเป้ าหมายเชิงกลยุท ธ์ไ ด้อ ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
วิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มแี ผนพัฒนาศักยภาพ
ผูบ้ ริหาร
2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่า ตอบแทน เป็ น ผู้
พิจารณากาหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของแต่ละ
ตาแหน่ ง งาน เพื่อ คัด เลือ กผู้บริหารที่ม ีคุณ สมบัติต ามที่ก าหนด
และสามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ประเมินการปฏิบตั ิงานและ
ความรู้ ของผูบ้ ริหารทีม่ รี ะดับความสามารถที่ต้องการในการจัดทา
แผนพัฒนารายบุคคล
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4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนและสรุปผลการจัดทา
แผนการสืบทอดตาแหน่ งงานของประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และ
รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร เป็ นประจ า และรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ทราบปี ละ 1 ครัง้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการ
ที่ ดี โดยได้ ม ีก ารจัด ตัง้ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และ คณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการชุดย่อยและผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา
68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตาม

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

คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมีจานวน 3 ท่าน ซึ่งรายนามของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้

1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ /
กรรมการอิสระ

6/6

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

6/6

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

6/6

โดยมี นางสาวสุพตั ตรา นิจจะยะ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทัง้ สามท่าน เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบัญชี ภาษีอากร การเงิน การบริหารจัดการ
การบริหารความเสีย่ ง และประสบการณ์เพียงพอ ทีจ่ ะทาหน้าทีใ่ น
การสอบทานความน่ าเชื่อถือของงบการเงิน
ในปี 2560 มีการประชุม 6 ครัง้ โดยมีการรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั และมีการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี
ภายนอกและผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจาปี
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วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิ จการ
1.
2.

ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 3 ปี
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 3 ปี

ทัง้ นี้ เมื่อ ครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้
ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งได้อกี นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระดัง กล่ า วข้า งต้ น แล้ ว กรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล
กิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ

1. ลาออก
2. ตาย
3. ขาดคุณ สมบัติก ารเป็ น กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้
4. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการคนใดจะลาออกจาก
ตาแหน่ ง ให้ท าเป็ นหนังสือ ยื่นต่อ ประธานกรรมการบริษทั ทัง้ นี้
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการที่ประสงค์จะลาออกก่อน
ครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อ บริษทั ล่วงหน้ าไม่
น้อยกว่า 30 วัน พร้อมระบุเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอื่นที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนทดแทนบุคคล
ที่ลาออก ทัง้ นี้ บริษทั ต้อ งแจ้งการลาออกพร้อ มส่งสาเนาหนังสือ
ลาออกให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วย กรณีท่ี
กรรมการตรวจสอบและกากับ ดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อ นครบ
วาระการดารงตาแหน่ ง บริษ ัท จะต้อ งแจ้งการถูกถอดถอนพร้อ ม
สาเหตุ ใ ห้ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศทราบ โดยกรรมการ
ตรวจสอบที่ถู ก ถอดถอนนัน้ มีสิท ธิช้ีแจงถึง สาเหตุ ด งั กล่ า ว ให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
กรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการว่าง
ลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษทั แต่งตัง้ บุคคลที่มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่
จานวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีความต่อเนื่องอยู่
ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่เข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดู แ ลกิ จ การแทนอยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ เ พีย งวาระที่ เ หลื อ อยู่ ข อง
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการทีต่ นแทน
อ านาจหน้ าที่ และความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
1. สอบทานให้ บ ริ ษ ัท มีก ารรายงานทางการเงิ น อย่ า ง
ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
เหมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ล และพิจ ารณาความเป็ น อิส ระของ

หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็น ชอบในการ
พิจ ารณาแต่ งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้า งหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือ หน่ วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน
3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ขอ้ สังเกตงบประมาณและ
อัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝ่ายบริหารเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ
4. สอบทานให้บ ริษ ัท มีก ระบวนการพัฒ นาการก ากับ ดู แ ล
กิจ การที่ดีอ ย่างต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ ให้แ นวทางและข้อ เสนอแนะที่
จาเป็ นเพื่อ การพัฒ นา และให้ค วามส าคัญ โดยส่งเสริมให้บริษ ัท
กาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็ นวาระประจาของการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั
5. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่ าง
เป็ นระบบมาตรฐานทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
รวมถึงการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการถึงนโยบายหลักของบริษทั ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงทุก
ด้าน รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
6. ร่ ว มกับ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะท างาน
บริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหารความ
เสีย่ งของบริษทั
7. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้ อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8. พิจารณา คัดเลือ ก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมี
ความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ
บัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
9. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ เ พื่ อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
10. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดู แ ลกิจ การโดยเปิ ด เผยไว้ ใ นรายงานประจ าปี ข องบริษ ัท ซึ่ ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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และก ากับ ดู แ ลกิจ การ และต้ อ งประกอบด้ว ยข้อ มู ล อย่ า งน้ อ ย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อ ง ครบถ้ว น เป็ น ที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายในของบริษทั
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษทั
(ง) ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกีย่ วกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
(ฉ) จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การ และการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรือข้อ สังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การได้ ร ับ จากการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั ่วไปควร
ทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
11. กากับดูแ ลให้ม ีก ระบวนการรับ แจ้ง เบาะแส ในกรณี ท่ี
พนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีขอ้ สงสัยหรือพบเห็นการ
กระท าอัน ควรสงสัย ว่า มีก ารฝ่าฝื น หรือ ไม่ปฏิบตั ิต ามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกากับดูแลกิจการ
เพื่ อ ให้ ค วามมัน่ ใจแก่ ผู้ แ จ้ ง เบาะแสว่ า บริ ษ ัท มีก ระบวนการ
สอบสวนที่ เ ป็ น อิ ส ระ และมี ก ารด าเนิ น การในการติ ด ตามที่
เหมาะสม
12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาเป็ น
13. ในกรณีท่พี บหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อฐานะการเงินและ
ผลการด าเนิ น งานของบริษ ัท ให้ค ณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิ จ การรายงานต่ อ คณะกรรมการของบริษ ัท เพื่ อ
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ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่
สาคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่า ฝื น กฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
14.
พิจ ารณาและทบทวนเพื่อ ปรับ ปรุ ง กฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ อย่างน้ อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม ภาระหน้ า ที่ ต ามแนวปฏิ บ ัติ ท่ี ดี และ
สอดคล้องกับสิง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั คาดหวัง
15. ปฏิ บ ั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษ ั ท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ
ในการปฏิบตั ิดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิจ การ มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทั ่ว
ทัง้ องค์ก ร จึง มีม ติแ ต่ ง ตัง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
ประกอบด้ว ย กรรมการอิส ระ อย่า งน้ อ ย 3 ท่ า น และผู้บ ริห าร
ระดับ สู ง จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 2
ท่ า น โดยก าหนดให้ ค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและตรวจติดตามปจั จัยเสี่ยง
และผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ ทัง้ ด้าน
การเงิน ด้านการปฏิบตั กิ าร ด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด
ด้านกฎหมาย รวมถึง การกาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มี
ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพื่อลดผลกระทบ
ต่อธุรกิจของบริษทั อย่างเหมาะสม โดยได้กาหนดองค์ประกอบ
ขอบเขตอานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริห ารความเสี่ย งสามารถปฏิบ ัติห น้ า ที่ไ ด้อ ย่า งมีป ระสิท ธิผ ล
ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีจานวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

3/3

2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

3/3

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

3/3

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3/3

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3/3

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

3/3

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ
3 ปี กรรมการบริหารความเสีย่ งซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจ
ได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ย งรับ ผิด ชอบต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท โดยตรง และมี
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
อ านาจ หน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริห ารความเสี่ย งและวางกรอบ
การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั รวมถึงจัดท าแผนงาน
การบริหารความเสีย่ งและจัดทารายงานการบริหารความเสีย่ ง ซึ่ง
ครอบคลุมความเสีย่ งด้านต่างๆทีม่ ผี ลต่อเป้าหมายและการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั อันได้แก่ความเสีย่ งด้านการเงิน ความเสีย่ งด้าน
การลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการบริหารธุรกิจ
บนสภาพแวดล้ อ มที่ม ีก ารแข่ง ขัน และมีก ารเปลี่ย นแปลงแบบ
พลวัต ความเสีย่ งจากการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือนโยบาย
ภาครัฐ ความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ ความเสีย่ ง
การเกิดทุจริต เป็ นต้น
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อ
รับทราบ

3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการประเมิน
ความเสี่ ย ง แนวทาง และมาตรการจัด การความเสี่ย ง และ
แผนปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดการความเสีย่ งที่เหลืออยู่ของบริษทั เพื่อ ให้
มั ่นใจว่าบริษทั มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ พียงพอและเหมาะสม
4. ดู แ ลและสนั บ สนุ น ให้ ก ารบริห ารความเสี่ย งองค์ ก ร
ประสบความสาเร็จ เสนอแนะวิธีป้อ งกัน และวิธีลดระดับความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
5. ติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ใ ห้ เ ป็ นไปตาม
นโยบายและแผนงานการบริห ารความเสี่ย งที่ก าหนดไว้อ ย่า ง
ต่ อ เนื่ อง เพื่ อ ให้ ร ะบบการปฏิ บ ัติ ง านมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
6. ให้คาแนะนา และการสนับสนุ นแก่คณะกรรมการบริษทั
ฝา่ ยบริหาร และคณะทางานบริหารความเสีย่ ง ในเรื่องการบริหาร
ความเสี่ย งระดับ องค์ก ร รวมถึง ส่ง เสริม และสนับสนุ น ให้มีก าร
ปรับปรุง และพัฒ นาระบบบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรอย่า ง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
7. รายงานความเสี่ยงที่สาคัญ ขององค์กร รวมถึงสถานะ
ของความเสี่ยง แนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้ า
และผลของการบริหารความเสีย่ งให้แก่คณะกรรมการบริษทั เพื่อ
รับทราบเป็ นประจา
8. ให้ ค วามเห็น และข้อ เสนอแนะในการใช้ บ ริก ารจาก
บุคคลภายนอก เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาทีเ่ ป็ นอิสระเกี่ยวกับกรอบ
ขอบเขต และการปฏิบตั งิ าน ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้แก่
ส่วนบริหารความเสีย่ ง
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9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสีย่ ง ให้
สอดคล้อ งกับการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากปจั จัยภายใน
และภายนอก
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรให้มคี วามเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ และ/หรือ กฎระเบี ย บ
ข้อ บังคับของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั

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

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตัง้ ขึน้ ตามมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั ปญั จ
วัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) สามารถปฏิบตั หิ น้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการสรรหา ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ตามมติท่ปี ระชุม คณะกรรมการบริษทั ได้
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นกรรมการบริษทั และมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้ วนตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ และประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั มีจานวน 3 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2560 มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้
1/1
1/1
1/1

โดยมีนายวรรษภณ ภาวัตพงศ์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วาระการด ารงต าแหน่ งของกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดารงตาแหน่ ง
คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจาก
ตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนรับ ผิด ชอบต่ อ
คณะกรรมการบริษ ัท โดยตรง และมีอ านาจ หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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อานาจ หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
1.1 ด้านการสรรหา
1.1.1 พิ จ ารณาโครงสร้ า ง ขนาด และองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ ให้มคี วามเหมาะสมกับองค์กรและสภาพ แวดล้อม
การดาเนินธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
1.1.2 กาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธกี ารในการสรร
หากรรมการบริษ ัท กรรมการชุ ด ย่อ ย และประธานเจ้า หน้ า ที่
บริหารของบริษทั ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
1.1.3 ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข องกรรมการ และพิจ ารณา
คัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการ ทัง้ ใน

กรณี ท่ีม ีต าแหน่ ง ว่ า ง และ/หรือ กรรมการครบวาระการด ารง
ตาแหน่ง
และ/หรือ แต่ ง ตัง้ เพิ่ม เพื่อ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท
พิจ ารณาให้ค วามเห็น ชอบ ก่ อ นน าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
1.1.4 เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้า
รับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษทั ก่อนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
1.1.5 จัดให้มแี ผนการสืบทอดตาแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
1.1.6 จัด ท าแผนพัฒ นากรรมการ เพื่ อ พัฒ นาความรู้
กรรมการปจั จุบนั และกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่กรรมการ
ดารงตาแหน่ งอยู่ บทบาทหน้ า ที่ของกรรมการ และพัฒ นาการ
ต่างๆ ทีส่ าคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท มาตรการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั ่น หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็ นต้น
1.2 ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1.2.1 ก าหนดนโยบาย โครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์อ่นื ๆ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงิน ให้แก่กรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษทั โดยมีหลักเกณฑ์ท่ชี ดั เจน
เป็ น ธรรม และเหมาะสมกับ หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบ ตลอดจน
พิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษทั อื่นที่อยู่ใน
อุต สาหกรรมเดีย วกัน หรือ ใกล้เคีย งกับ บริษ ัท เพื่อ น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ และ/หรือ น าเสนอต่อ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
1.3.1 แต่ ง ตัง้ ที่ป รึก ษาประจ า และ/หรือ ว่า จ้า งที่ป รึก ษา
เฉพาะโครงการ เพื่อ ให้ค าแนะนาในการปฏิบ ัติง านตามหน้ า ที่
ความรับผิดชอบได้ในกรณีจาเป็ นและสมควร โดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนสามารถพิ จ ารณาก าหนด
ค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ได้ตามความ
จาเป็ นและสมควร
1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้อ งกับภาวการณ์ และนาเสนอขอ
อนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั
1.3.3 ปฏิ บ ัติ ง านอื่ น ใดเกี่ ย วกับ การสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทนกรรมการและประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห าร ตามที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

1.3.4 ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ ก า ห น ด
ค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้
1.3.5 จัดท ารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี และมีการ
นาเสนอในรายงานประจาปี ทุกปี
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารของบริษทั
มีจานวน 3 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อดังนี้
1. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
2. นายสาธิต เหมมณฑารพ
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
4. นายพิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีว าระการด ารงต าแหน่ ง คราวละ 3 ปี
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั เลือกเข้า
มาดารงตาแหน่ งใหม่ได้อีก คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษ ัท โดยตรง และมีอ านาจหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อานาจหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ หาร
(Executive Committee)
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ในการบริหารงานในเรื่องเกีย่ วกับการดาเนินงานตามปกติธุระและ
งานบริหารของบริษทั กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ
โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษทั
หลักเกณฑ์ในการดาเนิ นธุรกิจให้สอดคล้อ งกับสภาพเศรษฐกิจ
เพื่อเสนอให้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ิ
และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตาม
ผลการดาเนินงานของบริษทั ตามนโยบายที่คณะกรรมการกาหนด
โดยสรุปอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญได้ดงั นี้
1. ด าเนิ น กิ จ การและบริ ห ารกิ จ การของบ ริ ษ ั ท ตาม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกาหนด คาสั ่ง และ
มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั
2. พิจ ารณากลัน่ กรองข้ อ เสนอของฝ่ า ยจัด การ ก าหนด
โครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การดาเนินธุรกิจ
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ของบริษทั การขยายกิจการ กาหนดแผนการเงิน งบประมาณ
การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อ น าเสนอต่ อ ที่ประชุม คณะกรรมการเป็ น ผู้พิจารณาก าหนด
ต่อไป
3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ และ/หรือ คณะทางาน
เพื่อ การด าเนิ น กิจการหรือ การบริห ารงานของบริษ ัท และการ
กาหนดอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุ กรรมการ
และ/หรือคณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับดูแลให้การดาเนินงาน
ของคณะอนุ กรรมการ และ/หรือ คณะท างานที่แต่งตัง้ บรรลุตาม
นโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนด
4. ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กาหนดไว้ และกากับ
ดูแลให้การดาเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่อ งการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝ่าย
บริหาร เสนอก่อนที่จะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และอนุมตั ิ
6. มีอ านาจพิจ ารณาอนุ ม ตั ิก ารใช้จ่ า ยทางการเงิน ในการ
ดาเนินการตามปกติธุรกิจของบริษทั แต่ละรายการภายในวงเงิน
ไม่เ กิน 30 ล้า นบาท แต่ ไ ม่เ กิน งบประมาณที่ไ ด้ร บั อนุ ม ัติจ าก
คณะกรรมการบริษทั
7. อนุ ม ตั ิการใช้จ่ายเงิน ลงทุ นที่สาคัญ ๆ ที่ได้กาหนดไว้ใ น
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ตามที่ ไ ด้ ร ั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือตามที่คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมีมติ
อนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
8. มีอ านาจพิจารณาอนุ มตั ิ การกู้ยืม เงิน การจัด หาวงเงิน
สินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษทั สาหรับระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่
เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และกรณีท่ี
ต้องใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนาเสนอขออนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการของบริษทั
9. พิจารณาการเข้าทาสัญญาเกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติ
ของบริษทั ที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งมีอ ายุสญ
ั ญาหรือ ข้อ ตกลงไม่
เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่
ไม่เกินงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์ก ร
รวมถึง การแต่ ง ตัง้ การว่ า จ้า ง การโยกย้า ย การเลิก จ้า ง การ
กาหนดเงิน ค่าจ้า ง ค่า ตอบแทน โบนัส พนั กงานระดับ ผู้บริห าร
ตัง้ แต่ระดับผูอ้ านวยการฝา่ ยหรือเทียบเท่าขึน้ ไป ยกเว้นตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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11. ให้มอี านาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคน
หรือ หลายคนปฏิบ ัติก ารอย่างหนึ่ ง อย่า งใด โดยอยู่ภ ายใต้ก าร
ควบคุม ของคณะกรรมการบริห าร หรือ อาจมอบอ านาจเพื่อ ให้
บุคคลดังกล่าว มีอานาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
และภายในระยะเวลาที่ค ณะกรรมการบริห ารเห็น สมควร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิก ถอน เปลี่ย นแปลง หรือ
แก้ไข บุคคลที่ได้รบั มอบอานาจ หรือ การมอบอานาจนัน้ ๆ ได้
ตามทีเ่ ห็นสมควร
12. ด าเนิ น การอื่ น ใด ตามที่ ค ณะกรรมการ บริ ษ ั ท
มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้ การมอบหมายอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ หรือ
มอบอานาจช่วงที่ทาให้ผรู้ บั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริหาร
สามารถอนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตาม
นิ ย ามประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรือ ตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ/หรือ หน่ ว ยงานทีเ่ กี ย่ วข้อ ง
กาหนด) มีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่นื
ใดกั บ บริ ษ ั ท หรื อ บริ ษ ั ท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษ ั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณะกรรมการบริหารไม่ม ีอานาจอนุ มตั ิการดาเนิ นการในเรื่อ ง
ดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้น
เป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่เป็ นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกติซ่ึงเป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้องกาหนด
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 กรรมการอิ สระ
บริ ษ ั ท ก าหนดองค์ ป ระกอบคณะกรรมการบริ ษ ั ท ให้
ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระอย่ า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็ นผู้
แต่ ง ตัง้ กรรมการอิส ระ เข้า ร่ ว มในคณะกรรมการบริษ ัท ทัง้ นี้
บริษทั มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้ คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์
การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ องผูท้ ่จี ะมาทาหน้าที่

เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม
ของกรรมการตามพระราชบัญ ญัติ บ ริษ ัท มหาชนจ ากัด และ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อ บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เ กี่ยวข้อ ง โดยกรรมการอิสระจะมี
คุณวุฒกิ ารศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การ
ทางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไป
ทัง้ นี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ งก่อนครบ
วาระ คณะกรรมการบริ ษ ั ท อาจแต่ ง ตั ง้ กรรมการอิ ส ระที่ ม ี
คุณ สมบัติตามที่ก าหนดข้า งต้น เข้ามาดารงต าแหน่ งแทน โดย
กรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียง
เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระทีต่ นแทน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ
อิสระ ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เ ป็ นหรือ เคยเป็ นกรรมการที่ม ีส่วนร่วมบริหารงาน
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ ผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มอี านาจควบคุมของบริษทั
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3. ไม่ ม ี ค วามสัม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผู้ม ีอ านาจควบคุม หรือ บุ ค คลที่จ ะได้ ร บั การเสนอให้เ ป็ น
ผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษ ัท ย่อ ยบริษ ัท ร่ ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ม ีอ านาจ
ควบคุ ม ของบริษ ัท ในลัก ษณะที่อ าจเป็ น การขัด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือ
หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้ม ีอ านาจควบคุ ม ของบริษ ัท เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ

5. ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอี านาจควบคุม
ของบริษ ัท และไม่เ ป็ นผู้ถือ หุ้นที่ม ีนัย ผู้ม ีอ านาจควบคุม หรือ
หุ้น ส่ว นของส านั ก งานสอบบัญ ชี ซึ่ ง มีผู้ส อบบัญ ชีข องบริษ ัท
บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี
อานาจควบคุม ของบริษทั สัง กัด อยู่ เว้น แต่ จะได้พ้น จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ใ ห้บ ริ ก ารทางวิช าชีพ ใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ
เงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษทั บริษทั
ใหญ่ บริษ ัท ย่อ ย บริษ ัท ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถอื หุน้ ที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม
หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั
แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทน
ของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขัน ที่ม ีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทั ย่อ ย หรือ ไม่เป็ น
หุ้น ส่ ว นที่ม ีนั ย ในห้า งหุ้น ส่ ว น หรือ เป็ น กรรมการที่มีส่ ว นร่ ว ม
บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือ
ถือหุน้ เกินร้อยละ 10 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
9. ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
ทัง้ นี้กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัตคิ วาม
เป็ นอิสระของตนเองอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้งพร้อมกับ
การรายงานข้อ มูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สาหรับจัดทาแบบ
แสดงรายการข้อ มูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
ของบริษทั
 คณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 วันที่ 12
พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติในที่ประชุมจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนขึน้ เพื่อมีหน้าทีค่ ดั เลือกบุคคลที่เหมาะสม
เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ บริษทั มีกระบวนการสรรหากรรมการ
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ของบริษทั โดยให้ผู้ถอื หุน้ ใหญ่และ/หรือตัวแทนผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ของแต่ละกลุ่ม ผูท้ รงคุณวุฒติ ามสายงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ
กรรมการอิสระและผูบ้ ริหารของบริษทั ร่วมกันเสนอรายชื่อบุคคลที่
มีคุณวุฒ ิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะใช้ Board Skill Matrix
มาเป็ นเครื่อ งมือในการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งจะให้ความสาคัญ
ต่อ ผู้มที กั ษะ และประสบการณ์ ท่ีมคี วามจาเป็ นต่อ การประกอบ
ธุรกิจของบริษทั และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน
จากัด พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ กฎของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทั
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่หี ลากหลายใน
สาขาวิชาชีพต่างๆ ทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และเพิม่ มูลค่าให้แก่บริษทั
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุ นและส่งเสริมการดาเนิ นงานด้าน
การกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั ปฏิบตั ิหน้ าที่
ด้ ว ยความรับ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สัต ย์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ใน
ข้อบังคับของบริษทั และกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้องได้รบั
อนุ มตั ิจากที่ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น มติท่ีป ระชุม ผู้ถือ หุ้นให้ถือ คะแนน
เสีย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร
2. ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นเลือ กตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์แ ละ
วิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มอี ยู่เลือกตัง้
บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีท่เี ลือกตัง้
บุคคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาก
น้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมา เป็ น
ผู้ได้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะ
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พึง มี หรือ จะพึง เลือ กตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้เ ป็ น ประธานเป็ น ผู้อ อก
เสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหน่ ง อย่า งน้ อ ยจ านวนหนึ่ ง ในสามโดยอัต รา ถ้ า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่ งในปี แรก และปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่
ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อกจาก
ตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่ งให้ย่นื ใบลาออก
ต่ อ บริษ ัท การลาออกมีผ ลนั บ แต่ ว ัน ที่ ใ บลาออกไปถึง บริษ ัท
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน
จากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ท่ี ต าแหน่ งกรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ื น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่ง
มีคุ ณ สมบัติ และไม่ ม ีล ัก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษ ั ท มหาชนจ ากั ด และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์เ ข้า เป็ น กรรมการแทนในการ
ประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะ
อยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ ตน
แทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการทีย่ งั เหลืออยู่
6. ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตาแหน่ งก่อ นถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข่ องจานวนผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
หุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
 กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุม ผู้ถือ หุ้น (แล้วแต่กรณี)
เป็ นผู้แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบและกากับ ดูแลกิจการอย่างน้ อย
3 ท่าน เพื่อทาหน้าทีใ่ นการเป็ นกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการของบริษทั กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแต่ละ
รายต้อ งเป็ น กรรมการอิส ระ และต้อ งไม่ เ ป็ น กรรมการที่ไ ด้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษ ัท ให้ตดั สิน ใจในการดาเนิ น
กิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่ วม บริษทั ย่อย
ลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั

และไม่เป็ นกรรมการของบริษ ัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษ ัท
ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน โดยกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อ บังคับ
และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กาหนด
ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างน้ อย 1
ท่าน ต้องเป็ นผู้มคี วามรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการ
บัญชีหรือการเงินทีเ่ พียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่ าเชื่อถือ ของงบการเงิน รวมถึงการท าหน้ าที่อ่ืนในฐานะ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่น้อย
กว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้
คณะ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ต้ อ งมี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ ท่ีเป็ น ประโยชน์ ต่อ การปฏิบ ัติ
หน้ าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงมี
ความรูด้ า้ นบรรษัทภิบาล มีความเป็ นกลาง และมีความเป็ นอิสระ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ใี นการสรรหาและคัดเลือกบุคคล
ผูท้ ส่ี มควรได้รบั การเสนอชื่อให้มาดารงตาแหน่ง
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษ ั ท เ ป็ น ผู้ พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั ้ ง ค ณ ะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั
ดูแลงานด้านการบริหารความเสีย่ งในระดับต่างๆ ภายในองค์กร
เพื่อให้แน่ ใจว่าฝา่ ยจัดการซึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานด้านการบริหาร
จัดการความเสีย่ งขององค์กรได้นา ระบบการบริหารความเสีย่ งไป
ปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความเสี่ยงประเภท
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างครบถ้วน
โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง จานวนไม่น้อยกว่า 2 คน
 ผู้บริหารระดับสูง
บริษทั มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่ม ี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ ท่ีเกี่ย วข้อ งกับธุรกิจ
โดยดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร
บุคคล และจะต้องได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริษทั /หรือ
บุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย

คณะกรรมการบริษทั จะเป็ น ผู้พิจ ารณาคัด เลือ กบุ ค คลเข้า
ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร โดยการแต่งตัง้ ประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารต้ อ งได้ ร ับ อนุ ม ัติ จ ากคณะกรรมการบริษ ัท
ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารได้ร ับ มอบหมายให้เ ป็ น ผู้บ รรจุ แ ละ
แต่งตัง้ บุคคลที่มคี วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
ของบริษ ัท เข้า เป็ น พนัก งานในระดับ ต่ า งๆ ทัง้ นี้ ก ารแต่ ง ตัง้
หัว หน้ า หรือ ผู้ร ับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ งานด้า นการตรวจสอบและ
ควบคุม ภายใน จะต้อ งได้รบั ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการก่อน
การดารงตาแหน่ งในบริ ษัท อื่ นของกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง
บริษ ัท ได้ม ีการก าหนดนโยบายเรื่อ งการด ารงต าแหน่ ง ใน
บริษทั อื่นของกรรมการบริษทั (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
เพื่อ ให้ส อดคล้ อ งกับ แนวปฏิบ ัติท่ีดีท่ีก าหนดหรือ แนะน าโดย
หน่ วยงานกากับดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ที่กาหนดให้กรรมการบริษทั จดทะเบียนควรดารงตาแหน่ ง
กรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษทั เนื่องจากการ
ดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ในจานวนที่มากเกินไป อาจมีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ั ติ ห น้ าที่ ข อง กรรมกา ร ดั ง นั ้ น
คณะกรรมการบริษทั จึงมีการพิจารณากาหนดจานวนบริษทั จด
ทะเบียนอื่นทีก่ รรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ งไม่เกิน 5 แห่ง
โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ภิ ายในในการ
ดารงตาแหน่ งใด ๆ ในบริษทั อื่นของกรรมการ โดยให้กรรมการ
แจ้งล่วงหน้าก่อนการรับตาแหน่ งอื่นใดในบริษทั และองค์กรต่าง ๆ
มายังคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งจะเป็ นผู้
พิจารณาความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และ
เลขานุการบริษทั ทาหน้าที่แจ้งการดารงตาแหน่ งของกรรมการแต่
ละคน เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ โดยจะมีการเปิ ดเผย
ข้อ มูล การด ารงต าแหน่ ง ในบริษ ัท อื่น ของกรรมการให้ผู้ถือ หุ้น
ทราบในรายงานประจาปี และสาหรับการดารงตาแหน่ งกรรมการ
ในบริษทั หรือองค์กรอื่นของผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ตัง้ แต่รอง
ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารขึ้นไปนัน้ (รวมถึงประธานเจ้าหน้ าที่
บริห าร) บริษ ัท ได้ก าหนดให้ต้อ งได้ร ับ ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษทั ด้วย
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การพัฒนาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้ผทู้ ่เี กี่ยวข้อง ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จดั
ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้างความรู้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึ่งบริษทั ได้
กาหนดให้ในแต่ละปี จะต้องมีกรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1 ครัง้
ในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ จะพิจารณาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความรูแ้ ละทักษะในด้านที่กรรมการแต่ละ ท่านยัง
ขาดอยูต่ ามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซึง่ เลขานุการบริษทั จะเป็ นผูป้ ระสานงานกับกรรมการ และผูบ้ ริหาร เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการอบรมเหล่านัน้
รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั ในปี 2560
ปี 2560
1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

หลักสูตร

สถาบันที่จดั หลักสูตร
 Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)
 Board Matters and Trends (BMT)

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

 Director Certification Program (DCP)
 Risk Management Program for

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)

Corporate Leaders (RCL)

3. คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

4. คุณสาธิต เหมมณฑารพ
5. นางพริม

ชัยวัฒน์

 Financial Statements for Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
 ผูบ้ ริหารระดับสูง วตท.24
 Successful Formulation & Execution of






Strategy (SFE)
กรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX
เทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที3่ )
เทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที4่ )
Anti-Corruption the Practical Guide
(ACPG)
CFO Innovation Forum
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ไทย (IOD)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD)
สถาบันจัดอบรม : CFO Innovation

การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริษทั ย่อย
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่รบั ผิดชอบสูงสุดในการบริหาร
จัดการธุรกิจ และการดาเนินงานของบริษทั รวมถึงการบริหารงาน
บริษทั ย่อยให้เป็ นไปตามเป้าหมายของบริษทั อยู่เสมอ นอกจากนี้
คณะกรรมการบริษทั ยังรับผิดชอบกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ใน
การด าเนิ น งานของบริษ ัท ย่ อ ยและก ากับ ควบคุ ม ดู แ ลให้ฝ่า ย
จัดการดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดไว้ รวมถึงรายงานข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทั ่วไปอย่างถูกต้องและเพียงพอ ตลอดจนมี
การกาหนดนโยบายตรวจสอบติดตามการดาเนินงานของบริษทั
ย่อย ให้สอดคล้องเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีสานัก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนสานักเลขานุ การบริษทั ร่วมกันปฏิบตั ิ
หน้าทีใ่ นส่วนนี้
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษ ัท มี ร ะเบี ย บ ข้ อ บัง คับ ให้ ก รรมการ และผู้ บ ริ ห าร
พนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษทั ไม่นาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษทั ไปเปิ ดเผย
หรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่ผอู้ ่นื ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือ โดยทางอ้อ ม และไม่ ว่า จะได้ร บั ผลตอบแทน
หรือ ไม่ก็ต าม รวมทัง้ ต้ อ งไม่ ท าการซื้อ ขาย โอน หรือ รับ โอน
หลักทรัพย์ของบริษทั โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน และ/
หรือเข้าทานิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษทั อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม นอกจากนี้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
ซึ่ง อยู่ ใ นหน่ ว ยงานที่ไ ด้ร ับ ข้อ มู ล ภายในของบริษ ัท ต้ อ งไม่ ใ ช้
ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้าม
บุคคลที่เกี่ยวข้องทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ภายใน 1
เดือน ก่อ นที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน และหลังการ
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างน้อย 3 วัน ทัง้ นี้ขอ้ บังคับดังกล่าวให้รวมถึงคู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหารและ
ลูกจ้างของบริษทั ด้วย
นอกจากนี้ บ ริษทั ได้แจ้ง ให้กรรมการและผู้บริห ารเข้าใจใน
ภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่
สมรส และบุ ต รที่ย งั ไม่บ รรลุ นิ ติภ าวะในบริษ ัท ตลอดจนการ

เป ลี่ ย น แป ล ง ก าร ถื อ ห ลั ก ท รั พ ย์ ด ั ง ก ล่ าว ต่ อ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา
59 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุ การบริษทั รับทราบเพื่อจัดทาบันทึก
การเปลี่ยนแปลงและสรุป จานวนหลักทรัพ ย์ ข องกรรมการและ
ผูบ้ ริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษทั
ทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้ ยังได้แจ้งบทลงโทษ
หากมีการฝา่ ฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด และบทลงโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535
ทั ง้ นี้ บ ริ ษ ั ท ได้ ก าหนดโทษทางวิ นั ย ส าหรับ ผู้ แ สวงหา
ผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ หรือนาไป
เปิ ด เผยจนอาจท าให้บริษทั ได้ร บั ความเสีย หาย โดยพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่ ก รณี ได้ แ ก่ การตัก เตื อ นด้ ว ยวาจา การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพ
การเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่
กรณี เป็ นต้น
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญ ญัติบ ริษ ัท มหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี แ ต่ ง ตัง้
ผู้ ส อบบัญ ชี และก าหนดค่ า สอบบัญ ชี ทุ ก ปี นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานการ
เปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ
บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี าร
หมุ น เวีย นผู้ส อบบัญ ชี หากผู้ส อบบัญ ชีด ัง กล่ า วปฏิบ ัติห น้ า ที่
มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อ กันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้อง
เปลี่ยนบริษทั ผู้สอบบัญ ชีแห่งใหม่ บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญ ชีรายอื่นๆ ในสานั กงานตรวจสอบบัญ ชีนัน้ แทนผู้สอบบัญชี
รายเดิมได้
สาหรับงบการเงินปี 2560 ของบริษทั ได้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็น โดยนายพจน์ อัศวสันติชยั ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่
4891 แห่งสานักงานสอบบัญ ชีบริษทั สอบบัญ ชีธรรมนิ ติ จากัด
ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี 2561 และปี 2560 บริษทั และ
บริ ษ ั ท ย่ อ ย มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนจากการสอบบั ญ ชี มี
รายละเอียดดังนี้
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ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชี
2. ค่าบริการอื่น ๆ

รอบปี บัญชี 2561
1.935 ล้านบาท
-

รอบปี บัญชี 2560
1.905 ล้านบาท
-

ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้างต้นไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่มสี ่วนได้เสียกับบริษทั ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social
Responsibilities :CSR)

1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษ ัท ได้ต ระหนัก และให้ค วามส าคัญ ต่ อ ระบบการบริห าร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ท าให้เ กิด ความเชื่อ มั ่นกับทุ ก ฝ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งและส่ง ผลให้ธุร กิจ
เจริญเติบโตอย่างยั ่งยืน ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณ
และเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษทั จึงได้กาหนดนโยบาย
การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี โดยมีห ลัก การและแนวทางปฏิบ ัติท่ี
สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และข้ อ แนะน าของสมาคมส่ ง เสริม สถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อยกระดับการดาเนินการที่มอี ยู่แล้ว
ให้มคี วามเป็ นระบบมาตรฐานทีช่ ดั เจน รวมทัง้ จัดให้มจี รรยาบรรณ
ธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร สื่อสารให้
คณะกรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานได้รบั ทราบและถือ ปฏิบ ัติ
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย คานึงถึง
สังคม และสิ่งแวดล้อ ม สะท้อ นให้เห็นถึงค่านิ ยม และแนวทาง

ปฏิบ ัติง าน ที่พ นั ก งานทุ ก คนพึง ปฏิบ ัติต น และปฏิบ ัติง านตาม
กรอบจรรยาบรรณที่ ก าหนดไว้ อัน เป็ น การเสริม สร้ า งให้เ กิ ด
วัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การต่ อ ต้ า นทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ซึ่ง ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบ ัติ
เกีย่ วกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่นอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อีก
ทัง้ ได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึ่งได้
ผ่า นการทบทวนและอนุ ม ตั ิจ ากคณะกรรมการบริษ ัท แล้ว และ
กาหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในบริษทั และ
บริษทั ย่อ ย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับการดาเนิ นธุรกิจ ปฏิบ ัติ
ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นของบริษทั อย่างเข้มงวด
เพื่อ หลีก เลี่ย งการดาเนิ น การ ที่อ าจส่ง ผลต่ อ การกระทาที่ไ ม่
เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้าน
การให้สิน บนต่ า งๆ ต่อ เจ้า หน้ า ที่เ พื่อ อ านวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ ทางธุรกิจของบริษทั และได้มกี ารกาหนดบทลงโทษ
ทางวินยั สูงสุดแก่พนักงานทีก่ ระทาความผิดดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ มีการดาเนิ นการเพื่อ ป้ องกันการมีส่ วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชั ่น ดังนี้
1. บริษทั ทาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ให้
รับ ทราบและถือ ปฏิบ ัติอ ย่า งเคร่ ง ครัด ผ่า นช่ อ งทางการสื่อ สาร
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศติดบอร์ดประสัมพันธ์ อบรม และกิจกรรม
ของบริษทั อีกทัง้ ยังสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก นักลงทุน โดยผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์บริษทั
2. บริษทั จัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หาก
มีการพบเห็นการฝ่าฝื นหรือ การกระทาทุจริตคอร์รปั ชั ่น บริษทั มี
มาตรการคุ้ม ครองผู้ ร้ อ งเรีย น โดยรายงานต่ อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้เรื่องดังกล่าวนามาดาเนินการปรับปรุงแก้ไขให้
เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุตธิ รรมต่อไป
3. บริษทั จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสม
ของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่นทุกปี
ในปี 2560 บริษทั ไม่พบประเด็นปญั หาข้อบกพร่องที่เป็ น
สาระสาคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น และการดาเนินงานที่ไม่
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สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ
ละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ รายละเอียดของนโยบายและการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับ การป้ องกัน การมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่ ได้
เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th ภายใต้หวั ข้อ
การกากับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
บริษ ัท สนั บ สนุ น และเคารพในการปกป้ องสิท ธิม นุ ษ ยชน
ไม่ให้ธุรกิจของบริษทั เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ส่งเสริมให้มกี ารเฝ้าระวังการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดด้าน
สิทธิมนุ ษยชนภายในธุรกิจของบริษทั และกระตุ้นให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามหลักการสิท ธิม นุ ษยชนตามมาตรฐานสากล โดยไม่แบ่งเชื้อ
ชาติ เพศ สีผวิ ศาสนา ภาษา ความเชื่อทางการเมือง หรือความ
เชื่อ อื่นใด ความบกพร่อ งหรือ พิการ หรือ สถานะอื่นใดที่ม ิได้
เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน โดยความรับผิดชอบของธุรกิจ
ด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษทั ในเครือและคู่คา้
บริษทั ให้ขอ้ มูลสาคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน เพื่อให้
ทราบผลการด าเนิ น งานและสภาพที่แ ท้ จ ริง ขององค์ ก รธุ ร กิ จ
สนับสนุ นการหารือ ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับพนักงานและ
ตัว แทนพนัก งานเพื่อ ให้เ กิดการพัฒ นาคุณภาพชีวิต การท างาน
เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึง
การมีอิสระในการให้ความเห็น โดยปราศจากการแทรกแซงการ
ได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้ จัดให้มชี ่ องทาง
การสื่อสารเพื่อรับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างเสรี

ท างานเป็ น ที ม ส่ ง เสริม การพัฒ นาความรู้ ค วามสามารถของ
พนักงานให้มคี วามก้าวหน้า มีความมั ่นคงในอาชีพ และปฏิบตั งิ าน
ด้วยจิตสานึกถึงความปลอดภัยและคานึงถึงสิง่ แวดล้อม พร้อมให้
ความมั ่นใจในคุ ณ ภาพชีวิต และความปลอดภัย ในการท างาน
รวมทัง้ รัก ษาสภาพแวดล้อ มการท างาน รับ ฟงั ข้อ คิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
บริษ ัท ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ต่ อ ความปลอดภัย ในชี วิต
สุ ข ภาพอนามัย ในการท างานของพนั ก งานตลอดจนบุ ค คลที่
เกีย่ วข้อง จึงได้กาหนดให้มรี ะบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยที่เป็ นมาตรฐานสากล OHSAS 18001 มาใช้เป็ นแนวทาง
ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยบริษทั ได้รบั การรับรอง
ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 มา
ตัง้ แต่ปี 2556 ทัง้ นี้ มีการดาเนินงานและการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
บริษทั สนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั งิ านได้อย่างปลอดภัย และ
มีสขุ อนามัยในสถานทีท่ างานทีด่ ี บริษทั มุง่ เน้นการป้องกันอุบตั เิ หตุ
ที่อ าจเกิด ขึ้น ได้อ ย่า งเต็ม ความสามารถ และจะเสริมสร้างให้
พนักงานมีจติ สานึกด้านความปลอดภัย อีกทัง้ มีการให้ความรูผ้ ่าน
การฝึ กอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึง
ดูแล สถานที่ท างานให้ถูก สุข ลักษณะ และมีก ารรณรงค์ใ ห้

ดาเนินโครงการและกิจกรรมสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษทั ไม่ได้รบั เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ
การละเมิดสิท ธิมนุ ษยชน อันเนื่ องมาจากการดาเนิ นธุรกิจของ
บริษทั ทัง้ จากหน่ วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
บริษทั ไม่มกี รณีพพิ าททางกฎหมายทัง้ ในเรื่องแรงงาน สิทธิของ
ผูบ้ ริโภค และการดาเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด

อัตราการเกิ ดอุบตั ิ เหตุประจาปี 2560

4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม

ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การพนักงาน

บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่ าเทียมและเป็ น
ธรรม ทัง้ ในด้า นโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒ นา
ศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ่า และเป็ น
ปจั จัยสาคัญในการผลักดันองค์กรให้ประสบความสาเร็จ ดังนัน้ จึง
มีค วามมุ่ ง มั ่นที่จ ะพัฒ นาองค์ก รให้เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรีย นรู้
เสริม สร้า งวัฒ นธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่ง เสริม การ

บริ ษ ัท ก าหนดโครงสร้ า งผลตอบแทนและสวัส ดิ ก ารแก่
พนักงานอย่างเป็ นธรรม ระบบการให้ผลตอบแทนเป็ นไปตาม
ความรูค้ วามสามารถ และผลประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ซึ่งบริษทั ใช้การกาหนดตัวชี้วดั เป็ นรายบุคคล (KPI : Key
Performance Index) ซึง่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 72
บริษทั ปญจวั

อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ TCIR
(ราย/ 200,000 ชั ่วโมงการทางาน)

ชาย
4.18

หญิ ง
0.37

เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลและเพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบตั งิ านของพนักงาน

appraisal) และจากบนลงล่าง (downward appraisal)
เพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง

สวัสดิการอื่นๆที่สาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามตาแหน่ งหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดทาประกันสุขภาพ
ประกันอุบตั เิ หตุ การตรวจสุขภาพประจาปี เบี้ยเลี้ยงต่างๆ การจัด
งานเลีย้ งประจาปี กีฬาสี และอื่นๆ

อย่างไรก็ดี การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเป็ นสิง่ สาคัญ บริษทั จึง
เน้ นการพัฒ นา ทักษะการท างานเป็ นทีม เพื่อ รองรับการทางาน
แบบข้ามสายงาน การพัฒ นาทักษะการตัด สินใจ และการแก้ไ ข
ปญั หาที่สะท้อนการบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพและความเป็ น
ผูน้ า ได้แก่

การพัฒนาความรู้ศกั ยภาพของพนักงาน



บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุ นให้
พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มีทศั นคติท่ี
ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็ นทีม โดยผ่าน
กระบวนการฝึ กอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการเติบโตในหน้าที่ ตามสาย
วิชาชีพและความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ เป็ นการกระตุ้น
ให้พนักงานได้นาศักยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์ โดยฐานะ
ของพลเมืองที่ดขี องสังคม เพื่อสร้างพนักงานให้เป็ นคนเก่งและดี
มีสมรรถนะที่สอดคล้อ งกับทิศทางและวัฒ นธรรมองค์กร ตาม
ค่านิยมหลัก
การเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวิชาชีพด้วย
การเพิ่ม พู น ความรู้แ ละทัก ษะพื้น ฐาน ความรู้ต ามลัก ษณะงาน
ความรูแ้ ละทักษะทางธุรกิจ รวมถึงทักษะการบริหารและความเป็ น
ผูน้ าด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบตามระดับพนักงาน ดังนี้

การเข้าค่ายทากิจกรรมพัฒนาถ่ายทอดทักษะการบริหาร
จัดการจากผูบ้ ริหารระดับสูงสู่ผบู้ ริหารระดับกลางที่ เดอะ
เวโรน่า แอท ทับลาน จ.ปราจีนบุรี

 การเข้า ค่ายฝึ กวินัย ในการท างาน (วินัยเข้ม ทีมงานแกร่ง
องค์กรเลิศ KYT)

 ความปลอดภัยในการทางานระดับเจ้าหน้าที่
 การบริหารความรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมเพื่อ การพัฒ นาที่
ยั ่งยืน
 หลักการกากับดูแลกิจการ (CG), มาตรการต่อต้านทุจริต
คอร์รปั ชั ่น, จรรยาบรรณธุรกิจ
 แ ผ น ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ร า ย บุ ค ค ล ( Individual
Development Plan) พัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อ
รองรับการเติบโตในองค์กร
 การจัดแบบประเมิน 360 องศา ของกลุ่ม ผู้บริหารซึ่ง ให้
ความสาคัญ กับการประเมินทัง้ จากล่างขึ้นบน (upward
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 กิจกรรม GROW DAY (ค่านิยมองค์กร)

จานวนชั ่วโมงฝึ กอบรมเฉลี่ยของพนักงาน
ในปี 2560 บริษทั ฯ มีจานวนชั ่วโมงการอบรมพนักงานทัง้ หมด
17,013 ชั ่วโมง ซึ่งคิดเป็ นชั ่วโมงการอบรมพนักงานเฉลี่ยอยู่ท่ี
14.09 ชั ่วโมงต่อคนต่อปี
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค



โครงการโรงเรียนช่าง

 การพัฒนาตนเองสูค่ วามสาเร็จ ( 6 Step of Successful Self
Development)
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บริษทั มีความมุ่งมั ่นสร้างความพึงพอใจและความมั ่นใจให้กบั
ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูก ค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้า
และบริการทีด่ ี มีคณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็ นไปตามมาตรฐานทีไ่ ด้กาหนดไว้ เนื่องจากบริษทั ตระหนักดี
ว่าการที่ลูกค้าได้รบั สินค้า/บริการที่ดี มีมาตรฐาน จะเป็ นการสร้าง
ความเชื่อมั ่นให้กบั ผูบ้ ริโภคสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิม่ รายได้มากขึน้
รวมทัง้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มตี ่อลูกค้า มีการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รักษาสัมพันธภาพที่ดแี ละยั ่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ
รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาบริษทั ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอย่างเข้ม งวด ส่งผลให้บริษทั ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานสากลดังต่อไปนี้
 ISO 9001 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อที่จะทา
ให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือ ผู้ให้บริการได้จดั ตัง้ และรักษาระบบการ
จัดการด้านคุณภาพที่เป็ นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีจุดประสงค์ท่จี ะ
ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า ให้ดียิ่ง ขึ้น โดยมาตรฐานนี้
เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และการให้บริการ ซึ่ง
สามารถใช้ ไ ด้ ก ับ ทุ ก ประเภทธุ ร กิจ ในทุ ก อุ ต สาหกรรม บริษ ัท
จ าเป็ น ต้ อ งมีค วามตระหนั ก และก าหนดเป้ าหมายอย่ า งชัด เจน
รวมทัง้ หลักเกณฑ์ของระบบการจัดการที่มปี ระสิทธิผล โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
 Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ์ หรือ
ข้อ ก าหนดพื้นฐานที่จ าเป็ นในการผลิตและควบคุม เพื่อ ให้ผู้ผลิต
ปฏิบตั ติ ามและทาให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย มีเนื้อหา
ครอบคลุม 6 ประการ คือ
1. สุขลักษณะของสถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล

5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด
6. บุคลากร
 Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP
ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์อนั ตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็ นแนวคิด
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันอันตรายที่อ าจเกิดขึ้น ในแต่ละขัน้ ตอน
ของการดาเนิ นกิจกรรมใด ๆ โดยมีก ระบวนการด าเนิ นงานเชิง
วิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้ล่วงหน้า
รวมทัง้ มีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ ใจว่ามาตรการป้องกัน
ทีก่ าหนดขึน้ นัน้ มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการดาเนิ นธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวติ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
ตลอดจนคานึงถึงการดาเนิ นธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อ ม
การปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจ การด าเนิ น การใด ๆ ของบริษ ั ท
จะต้องทาให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจของบริษทั ทุก
อย่ า งถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกับ กฎระเบีย บหรือ มาตรฐานต่ า งๆ
ตลอดจนส่ง เสริม ให้พ นักงานมีจิตสานึ กและมีความรับผิดชอบต่ อ
ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
ต่างๆ กับชุมชนทีบ่ ริษทั ดาเนินธุรกิจอยูต่ ามสมควร
ถึง แม้ว่า ในด้า นกระบวนการผลิต ของบริษ ัท ไม่ม ีม ลภาวะที่
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เนื่องจากเศษพลาสติกส่วนเกินสามารถ
นากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ทงั ้ หมด แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั ตระหนัก
ถึ ง ความส าคัญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง ได้ จ ัด ตั ง้ ระบบการจัด การ
สิ่ง แวดล้ อ ม เพื่อ มุ่ ง ลดผลกระทบด้า นสิ่ง แวดล้ อ มและปรับ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมให้ดขี ้นึ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารและพนักงานทุก
คนมีค วามมุ่ง มั ่นที่จ ะปฏิบ ัติต ามนโยบาย โดยที่ผ่า นมาได้ม ีก าร
ดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้

ด้านคุณภาพอากาศ เสีย ง ความร้อ น แสงสว่า ง คุณภาพน้ า ทิ้ง ที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ ฎหมายกาหนด
- บริษ ัท ได้ท าการค้น คว้า วิจ ัย และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์แ ละ
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มนี ้ าหนักเบาขึ้น
เพื่อ ลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึ่งในบางกรณีเป็ นการทางาน
ร่วมกับลูกค้า สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษทั ได้มกี ารพัฒนาความรูใ้ หม่ๆ ให้ก้าวหน้าในเชิงเศรษฐกิจ
และการพัฒนานวัตกรรมทีส่ ร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่า
ต่อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของ
ธุรกิจอย่างยั ่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษทั ได้มกี ารนาโปรแกรม Mold Flow analysis มา
วิเคราะห์ แก้ปญั หาก่อนเริม่ ทาเครื่องมือ (Injection Molding) และ
โปรแกรม B-Simulation มาวิเคราะห์แก้ปญั หาก่อนเริม่ ทาเครื่องมือ
(Blow Molding) เพื่อลดระยะเวลาในการ Develop Tooling และ
แก้ปญั หาอย่างถูกต้องแม่นยา (จาลองเสมือนจริงกระบวนการเป่า
และฉีดขึน้ รูป)
- บริษ ัท ได้ม ีก ารน าหุ่น ยนต์ มาช่ ว ยในการผลิต ชิ้น งาน
เพื่อลดต้นทุนแรงงานและแข่งขันด้านราคาในธุรกิจ
- บริษ ัท ได้ ม ีก ารวิจ ัย และพัฒ นางานเป่ า ขึ้น รู ป โดยใช้
Honeycomb (รังผึ้ง) ในการลดน้ าหนักและเพิ่มความแข็งแรงใน
การรับน้ าหนัก (Load) สาหรับงานประเภท Lid, Cargo

- บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐาน
เกีย่ วกับการจัดการและการปฏิบตั กิ ารด้านสิง่ แวดล้อม จึงเป็ นเครื่อง
รับประกันระบบการดูแลป้องกันสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิต
ของบริษทั ซึง่ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีข่ องบริษทั โดยได้รบั การตรวจสอบ
จากผูต้ รวจประเมินภายนอกซึง่ มีความเป็ นอิสระ
- บริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารด าเนิ น การ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
สิง่ แวดล้อมโดยได้จดั ให้มกี ารตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ตรวจวัด
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การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
ในการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั ได้มกี ารประเมินความคาดหวังของผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มตี ่อบริษทั ทัง้ ปจั จัยเสี่ยง
ภายในและภายนอก สถานการณ์ท่เี ป็ นปจั จุบนั และความน่ าจะเป็ นในอนาคต หรือโอกาสที่จะเกิดความเสีย่ งในหลากหลายมิตอิ ย่างสม่าเสมอ
โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้เสียจะช่วยให้บริษทั มีความเข้าใจที่ชดั เจนและครบถ้วนมากขึ้น จนสามารถนาไปใช้
วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันความเสีย่ งและลดผลกระทบเชิงลบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต
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การดาเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มีแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าทิศทางและ
เป้ าหมายหลัก ของการพัฒ นาที่ ย ั ่งยืน มีค วามสอดคล้ อ งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และสอด
รับกับความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้การเติบโตและพัฒนา
อย่างยั ่งยืนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจึงสรุปผลการดาเนินงาน
หลักในด้านต่างๆ ดังนี้
การดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิ จ
ในปี 2560 บริษทั มีผลการด าเนิ นงานด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ
สามารถแบ่งปนั คุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กบั กลุ่ม ผู้มสี ่วนได้เสีย ได้
ดังต่อไปนี้
รายการ

มูลค่าของรายการ *

รายได้ จ ากการขาย ช่ ว ยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2,689.13

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

33.96

เงิน เดือ นและค่ า แรง เพื่อ ตอบแทน
พนักงาน **

434.95

ค่าฝึกอบรมพนักงาน

4.58

เงินบริจาค
- วัด
- สถานศึกษา
- อื่นๆ

0.15
0.99
2.83

ภาษีต่างๆ ที่จ่ายให้กบั ภาครัฐอันจะ
ใช้ไปในการพัฒนาประเทศต่อไป ***

27.01

การดาเนิ นงานด้านสังคมและชุมชน
บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอยู่ร่วมกันกับชุมชน
และสัง คมโดยรอบ โดยมีก รอบนโยบายในการช่ ว ยเหลือ สัง คม
ชุมชน เพื่อ ส่งเสริม ให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี เกิดความ
ร่วมมือ และสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรจากชุมชนและสังคม
ลดทอนความขัดแย้ง บรรเทาความรุนแรงของปญั หาที่อาจจะเกิดขึน้
ในอนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างชื่อเสียงและเป็ นแบบอย่างที่ดี
ให้กบั สังคม โดยกิจกรรมที่ได้ดาเนินการนัน้ คานึงถึงผลประโยชน์
ขององค์กรกับการพัฒนาชุมชนและสังคมร่วมกัน ซึ่งจะทาให้ชุมชน
เกิดความเชื่อมั ่นและมอบความไว้วางใจให้กบั องค์กร เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่ นและเป็ นหุ้นส่วนทางความสาเร็จ
ให้กนั และกันอย่างยั ่งยืน ซึ่งในปี 2560 นัน้ บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรม
เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน ดังนี้
 โครงการมอบเงิ นสนับสนุนกิ จกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กบั
โรงเรียนต่างๆ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้กบั โรงเรียน
ต่าง ๆ โดยมอบให้โรงเรียนละ 2,000 บาท

 กิ จกรรมแจกนมเด็กนักเรียน โรงเรียนธรรมจาริณี ต.ปากท่อ
อ.ปากท่ อ จ.ราชบุ รี เพื่อ เป็ น การเสริม สร้า งให้เ ยาวชนได้ร ับ
สารอาหารทีม่ ปี ระโยชน์

* ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษทั ปี 2560
** ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุ น
สารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สารองเกษียณอายุ รถรับส่ง จัด
เลีย้ งปี ใหม่ กีฬาสี
*** ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีบารุงท้องถิ่น ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ภาษีป้าย และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
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 กิ จกรรมแห่เที ยนพรรษา ณ วัดแก้วมงคล ต.กาหลง อ.เมือง
สมุทรสาคร ในวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ส่งเสริมให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ
ในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเพียงพอ
และเกิดประโยชน์ สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุ นและ
สร้างจิตสานึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการ
บริหารการใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์กร
บริษ ัท ตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของสิ่ง แวดล้อ มจึง ได้จ ัด ตัง้
ระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง โดยผูบ้ ริหารและ
พนักงานทุกคนมีความมุง่ มั ่นทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดยที่ผ่านมา
ได้มกี ารดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้

 กิจกรรมบริจาคเก้าอี้ ณ. วัดแก้วมงคล ต.กาหลง อ.เมือ ง
สมุทรสาคร ในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

- บริษ ัท ได้ร ับ การรับ รองระบบมาตรฐานการจัด การด้า น
สิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 จึงเป็ นเครื่องรับประกันระบบการ
ดูแ ลป้ องกัน สิ่ง แวดล้ อ มที่เ กิด ขึ้น จากการผลิต ของบริษ ัท ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษทั โดยได้รบั การตรวจสอบจากผู้ตรวจ
ประเมินภายนอกซึง่ มีความเป็ นอิสระ
- บริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
สิง่ แวดล้อมโดยได้จดั ให้มกี ารตรวจวัดด้านสิง่ แวดล้อม เช่น ตรวจวัด
ด้านคุณภาพอากาศ เสีย ง ความร้อ น แสงสว่า ง คุณภาพน้ า ทิ้ง ที่
ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทีก่ ฎหมายกาหนด

 กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซือ้ เครื่องสลายต้อกระจกให้กบั
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่า 1 ล้านบาท
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บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
กระตุ้ น ให้ พ นั ก งานมีจิต ส านึ ก อนุ ร ัก ษ์ พ ลัง งานภายในองค์ ก ร
รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่ง
ในปี 2560 บริษทั สามารถลดการใช้พลังงานจากมาตรการอนุ รกั ษ์
พลังงานได้โดยรวม 391,778.87 kWh./ปี คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
ทั ้ ง ห ม ด 1,484,028.28 บ า ท แ ล ะ ล ด ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์บ อนไดออกไซด์ CO2 ได้ 317,672.86 kg.CO2 /ปี โดยได้
ดาเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้

กิจกรรมลดพลังงาน
วัตถุประสงค์
ชื่อโครงการ
ติดตัง้ Auto Drain Zero Loss เพื่อ ลดการสู ญ เสีย ลมเวลาทิ้ง
ทีถ่ งั พักอากาศ
น้ าในระบบโดยไม่ปล่อ ยลมทิ้ง
ั้
ประหยัดค่าไฟฟ้าปมลม
เปลี่ย นโคมไฟฟ้ า HID 400 เพิม่ ประสิทธิภาพการส่องสว่าง
Watt. เป็ น LED High Bay 200 และลดปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
Watt
พร้อ มทัง้ ความสว่างได้ค่า ตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทางาน
เ ป ลี่ ย น ห ล อ ด ไ ฟ ถ น น ร อ บ เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
โรงงาน
หลอด LED
ั๊
ควบคุมการเปิ ดปมลมขนาด
75 เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
ั๊
KW
ปมลม75
Kw
ควบคุ ม การท างานของระบบ เพื่อ ลดปริม าณการท างานของ
chiller
ชุดท าความเย็น ให้ท างานเต็ม
ประสิทธิภาพ
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การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
บริษทั ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากสภาพแวดล้อมและสภาพธุรกิจใน
ป จั จุ บ ัน มีก ารเปลี่ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา ระบบการควบคุ ม
ภายในที่ดีถือ เป็ น กลไกที่ส าคัญ ในการบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์แ ละ
เป้าหมายของบริษทั โดยบริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการทาหน้าที่สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
กากับดูแลให้ระบบการควบคุม ภายในมีการปฏิบตั ิอ ย่างจริงจัง
ตลอดจนสอบทานการปฏิ บ ัติ ง านของบริษ ัท ให้ เ ป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการมีการประชุม
ร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาสเพื่อพิจารณางบการเงินและการสอบ
ทานให้บริษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมี
ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ตลอดจนสอบทานว่าบริษทั มีระบบการควบคุม ภายในและ
การตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่
14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการทัง้ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในของบริษทั
โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด มีการซักถามข้อมูลจาก
ฝา่ ยบริหารและจากแบบประเมินที่ฝา่ ยบริหารจัดทา และรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้ว สรุปได้ว่า
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จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ
5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษทั มีความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อ ตรง (Integrity)
และจริย ธรรม คณะกรรมการบริษทั มีค วามเป็ น อิส ระจากฝ่า ย
บริห ารและท าหน้ า ที่ ก ากับ ดู แ ล (Oversight) และพัฒ นาการ
ดาเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การ
ประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
บริษทั ได้กาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่คณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
แยกหน้าที่ออกจากฝา่ ยบริหาร และได้กาหนดโครงสร้างสายการ
รายงานและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจนและเหมาะสม
โดยสอดคล้องกับสภาพทางธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการ
แบ่ ง แยกหน้ า ที่ใ นส่ ว นงานที่ส าคัญ เพื่อ ให้เ กิด การตรวจสอบ
ถ่ว งดุล ระหว่า งกัน รวมทัง้ มีก ารก าหนดและจากัด อ านาจการ
ดาเนินการในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารได้อย่างชัดเจน
บริษทั มีความมุ่งมั ่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุ คลากรที่
มีความรูค้ วามสามารถ และกาหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความ
รับผิดชอบในการควบคุมภายใน
2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
บริษทั มีก ารกาหนดวัตถุ ประสงค์ไ ว้อ ย่า งชัดเจนเพียงพอ
เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสีย่ งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดยผู้บริหารและพนักงานทุก
ระดับในองค์กร รับผิดชอบในการระบุและวิเคราะห์ความเสีย่ งทุก
ประเภททีอ่ าจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุม
และเหมาะสม มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและได้
มีการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการ
ควบคุม ภายใน รวมทัง้ กาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทงั ้
ระดับองค์กรและระดับหน่ วยงานเพื่อกาหนดมาตรการจัดการที่
เหมาะสม และติดตามประเมินผลการจัดการความเสีย่ งให้อยู่ใน
ระดับทีย่ อมรับได้

3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
บริษทั มีการเลือ กและพัฒ นากิจกรรมควบคุม ให้เหมาะสม
สอดคล้ อ งกับ ความเสี่ย งและลัก ษณะเฉพาะของบริษ ัท เช่ น
สภาพแวดล้ อ ม ความซับ ซ้ อ น ลัก ษณะงาน ขอบเขตการ
ด าเนิ น งาน และลัก ษณะเฉพาะอื่ น ๆ โดยพิจ ารณารู ป แบบ
กิจ กรรมการควบคุม ที่ห ลากหลายระหว่างการควบคุม แบบใช้
บุค คล (Manual Control) และแบบอัต โนมัติ (Automated
Control) ซึ่งออกแบบให้มกี ิจกรรมการควบคุมที่ผสมผสานทัง้
แบบป้องกัน (Preventive Control) และแบบตรวจพบ (Detective
Control) โดยมีการคานึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงาน คือ หน้ า ที่ก ารอนุ ม ตั ิ หน้ า ที่บ ัน ทึก รายการบัญ ชี และ
ข้อมูลสารสนเทศ หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน
เพื่อให้มกี ารตรวจสอบซึง่ กันและกันอย่างเหมาะสม
ส าหรั บ กระบวนการปฏิ บ ั ติ ง านบนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พฒ
ั นากิจกรรมการควบคุมทั ่วไปที่หลากหลายและ
รัดกุมเหมาะสม เพื่อให้ม ั ่นใจว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริษทั พร้อมใช้งานตลอดเวลา ปลอดภัยจากการเข้าถึงของผู้ไม่
เกี่ยวข้อง โดยได้นากิจกรรมการควบคุมจัดทาเป็ นนโยบายและ
วิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ง านเป็ นลายลั ก ษณ์ อ ั ก ษร ซึ่ ง ระบุ ผู้ ร ับ ผิ ด ชอบ
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และวิธกี ารแก้ไขหากพบข้อผิดพลาดไว้
อย่า งชัด เจนเพื่อ ให้พ นัก งานสามารถปฏิบ ัติ ต ามกิจ กรรมการ
ควบคุม ได้อ ย่ า งถู ก ต้ อ งรวมถึง มีก ารทบทวนนโยบายและวิธี
ปฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ
4) ระบบสารสนเทศและการสื่อ สารข้อ มูล (Information
Communication)

&

บริษทั มีการกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงานทัง้
ข้อมูลจากภายในและภายนอกที่มคี ุณภาพและเกี่ยวข้อ งต่องาน
มีก ารจัด ท าข้อ มูล เพื่อ ให้ค ณะกรรมการมีข้อ มูล ที่ส าคัญ อย่า ง
เพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม
เป็ น ระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และมีก ารบันทึก ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และการไม่เห็นด้วย
พร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุ กครัง้ เพื่อให้สามารถ

ตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการแต่ละ
ราย
บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อ มูลภายในองค์กรโดยมีการ
สื่อ สารถึง วัต ถุ ป ระสงค์ นโยบายและวิธีป ฏิ บ ัติ หน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบ เพื่อ สนับสนุ น การควบคุม ภายในไปยังบุคลากรทุก
ระดับในทุกหน่ วยงาน รวมทัง้ มีการเลือ กช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเหมาะสม และมีช่ อ งทางให้พนักงานสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั ได้
อย่างปลอดภัย
บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอก
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
จัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ และให้มชี ่องทางให้ผู้มสี ่วน
ได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือ เบาะแสเกี่ยวกับ
การฉ้ อ ฉลหรือ ทุ จ ริต ได้ อ ย่ า งปลอดภัย มายัง คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ Taxspaecialist2007@yahoo.co.th
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษ ัท มีก ารติ ด ตามและประเมิน ผลการควบคุ ม ภายใน
เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดาเนินไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม โดยจัดให้ม ีการประเมินโดยหน่ วยงานอิสระทัง้ จาก
ภายในและภายนอก มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายในต่อผู้รบั ผิดชอบให้มกี ารแก้ไขอย่างทันท่ วงที
รวมทัง้ กาหนดให้มกี ารรายงานข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญและ
ั หาต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท
ความคืบ หน้ า ของการแก้ ไ ขป ญ
ผูบ้ ริหารระดับสูง ตามความเหมาะสม
บ ริ ษ ั ท มี ข้ อ ก า ห น ด ใ ห้ ฝ่ า ย บ ริ ห า รต้ อ ง ร า ย ง า น ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั โดยพลัน ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์หรือสงสัย
ว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ฝี ่าฝื นกฎหมาย
หรือ มีก ารกระท าผิดปกติอ่ืน ซึ่งอาจจะกระทบต่ อ ชื่อเสียงและ
ฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษทั มีประสิทธิผล มีความเพียงพอและเหมาะสม และมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยบริษทั ได้จดั ให้มบี ุคลากร
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อย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการ
ดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สนิ
ของบริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ยจากการที่ ก รรมการหรือ ผู้ บ ริห าร
นาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี านาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับ
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ
แล้ว
การตรวจสอบภายใน
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งกากับดูแลให้การปฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบมีความเป็ น อิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ ปฏิบ ัติ
หน้าทีเ่ ยีย่ งมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เ ป็ น
เลขานุ ก ารของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ล เพื่อ
สนับสนุ นให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดาเนิ นการตามที่
คณะกรรมการบริษทั ได้ม อบหมายให้ และเป็ นที่ปรึกษาเพื่อ ให้
คาแนะนาในด้านต่ างๆ เช่น ด้านการควบคุม ภายใน ด้านการ
บริหารความเสีย่ ง ด้านจริยธรรมธุรกิจ เป็ นต้น
บริษ ัท มีก ารสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรในการตรวจสอบอย่ า ง
เพีย งพอ เพื่อ ท าหน้ า ที่ต รวจสอบและประเมิน ผลการควบคุ ม
ภายในของระบบงานต่ า งๆ รวมถึง ประสานงานร่ว มกับ ฝ่า ย
ฝึ กอบรมของบริษทั ในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมและให้ความรู้แก่พนักงาน โดยในปี 2560 จัดให้มกี าร
อบรมจากวิทยากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถเป็ นการให้ความรูแ้ ก่
พนักงานในองค์กรในเรื่องของการป้อ งกันทุ จริตภายในองค์กร
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ได้ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และมีความ
มั ่นใจที่จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผล
การดาเนินงานของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่ดเี พียงพอ
เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ สนับสนุ นการกากับดูแลที่ดขี อง
บริษทั สามารถสนับสนุ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิจ การให้เ กิด ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลสู ง สุ ด
ภายใต้การปฏิบ ัติง านตามมาตรฐานการปฏิบ ัติง านตรวจสอบ
ภายใน (The Professional Practice Standards of Internal
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Auditing) ที่กาหนดโดยสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล (The
Institute of Internal Auditors: IIA)
หน่ วยงานตรวจสอบภายในจัดแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี สอดคล้อ งตามทิศ ทางกลยุท ธ์ข องบริษทั ครอบคลุ ม
กระบวนการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยใช้หลักการ
ความเสีย่ งเป็ นพืน้ ฐาน ซึง่ มุง่ เน้นความเสีย่ งสาคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินธุรกิจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษทั ตลอดจน
การตรวจสอบด้านการป้องกันทุจริต แผนการตรวจสอบได้รบั การ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบ
การติ ด ตามผล การปฏิ บ ัติ ต ามข้ อ เสนอแนะที่ พ บจากการ
ตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
เพื่อพิจารณาอย่างสม่าเสมอ
อย่างไรก็ต ามคณะกรรมการบริษ ัท ตระหนักว่า ระบบการ
ควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหายอัน
เกิด จากความผิด พลาดได้ท งั ้ หมด แต่ ส ามารถป้ องกัน หรือ ให้
ความเชื่อมั ่นในระดับทีส่ มเหตุสมผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ั จวัฒ นาพลาสติ ก จ ากัด (มหาชน) มีค วาม
บริษ ัท ป ญ
ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญของการบริหารความเสีย่ ง โดย
บริษทั ได้ม ีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ย งระดับ องค์ก ร
ตามมาตรฐานของ The Committee
of
Sponsoring
Organization of the Treadway Commission : COSO และ
นามาใช้ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
หรือยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธ
กิจ และวิสยั ทัศน์ตามที่บริษทั ตัง้ ไว้ การบริหารความเสีย่ งถือเป็ น
เครื่อ งมือ ส าคัญ ในการบริห ารงานให้บ รรลุ เ ป้ าหมาย ป้ องกัน
ความเสีย หาย ลดความผิ ด พลาดในการบริห ารงาน โดย
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง จานวน 6 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่กากับดูแลการบริหารความ
เสีย่ งองค์กรอย่างใกล้ชดิ โดยกาหนดนโยบายบริหารความเสีย่ ง
และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษทั รวมถึง
จัดทาแผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุม
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มผี ลต่อ เป้าหมายและการดาเนิ นธุรกิจ

ของบริษ ัท และได้ม ีก ารทบทวนความเสี่ย งของบริษ ัท อย่ า ง
สม่าเสมอ
ดังนัน้ เพื่อให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในในทุกๆระดับ
ทัง้ ในแต่ละกลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝา่ ยงาน แผนก หรือ
ในกระบวนการปฏิบตั ิงาน และส่งเสริมให้ บุคลากรทุกระดับของ
องค์ก รมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความเสี่ย งและถือ
ปฏิบตั ไิ ว้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ฝา่ ยบริหารความเสีย่ งจึงได้จดั ทา
คู่ม ือ การบริห ารความเสี่ย งของบริษ ัท ขึ้น เพื่อ ให้บุ ค ลากรใน
บริ ษ ัท ใช้ เ ป็ นแนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ ง จะเป็ น
เครื่ อ งมื อ ที่ ส าคัญ ที่ ช่ ว ยให้ ทุ ก ภาคส่ ว นขององค์ ก รบรรลุ
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย และความสาเร็จในการดาเนินงาน อันจะ
นาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิม่ และเติบโตขององค์กรอย่างยั ่งยืน อีก
ทัง้ สามารถประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ านได้ตงั ้ แต่โครงการใหญ่ๆ
ไปจนถึงโครงการเล็กๆ ซึ่งการตระหนักถึงความผิดพลาดและ
ั หาที่
เตรีย มแผนรองรับ ก่ อ นที่จ ะเกิด ขึ้น ย่อ มดีก ว่า การแก้ ป ญ
ปลายเหตุ ที่อาจทาให้เสียค่าใช้จ่ายและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่
จาเป็ น
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รายการระหว่างกัน

รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และเสนอ
ให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั กิ ารเข้าทารายการดังกล่าว
ซึ่งจะพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและความสมเหตุสมผลของการ
ทารายการและความเหมาะสมของระยะเวลาและต้นทุนทางการ
เงิน ทัง้ นี้ ให้กรรมการที่ม ีส่วนได้เสีย ให้งดออกเสียงและไม่มี
สิทธิเข้าร่วมการประชุมในวาระนัน้
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในปี 2560 ที่ผ่านมานี้ การทารายการระหว่างกันของบริษทั
ได้ผ่ า นการพิจ ารณาสอบทานการท ารายการระหว่ า งกัน จาก
คณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มตั กิ ารทารายการระหว่างกันจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยได้คานึงถึงผลประโยชน์ ของบริษทั เป็ น
สาคัญ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้ให้ความเห็น เกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญใน
การพิ จ ารณารายการระหว่ า งกัน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น บริ ษ ัท จะให้
ผู้เ ชี่ยวชาญอิสระหรือ ผู้ส อบบัญ ชีของบริษ ัท เป็ นผู้ใ ห้ค วามเห็น
เกี่ยวกับ รายการระหว่างกัน ดัง กล่ าว เพื่อ นาไปใช้ประกอบการ
ตัด สิ น ใจของคณะกรรมการบริษ ัท และ/หรือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ ่อี าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ จะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าว
กรณีท่ีบริษ ัท มีก ารให้เงินกู้ยืม หรือ กู้ยืม เงิน จากกลุ่ม บริษ ัท
หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อ งกันและให้รวมถึงการเข้าค้าประกันหนี้ สิน
หรือการใช้ทรัพย์สนิ ที่เป็ นกรรมสิทธิ ์บริษทั ค้าประกันเงินกู้ หรือ
ภาระหนี้สนิ อื่นของกลุ่มบริษทั หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้บริษทั
เสนอให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบให้ ค วามเห็น เกี่ย วกับ ความ
สมเหตุสมผลของการทารายการ จานวนเงิน ภาระหนี้ ระยะเวลา
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รายการขายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก กับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกันจะ
ยัง คงมีร ายการต่อ ไป โดยเป็ น การด าเนิ นธุรกิจปกติ ในส่ว น
รายการค่ า ที่ ป รึ ก ษาการจัด หาเครื่ อ งจัก รและอุ ป กรณ์ จ าก
ต่างประเทศจะไม่ม ีการท ารายการต่อ เนื่ องจากนายพิรุฬห์ เหม
มณฑารพ จะเข้ารับตาแหน่ งกรรมการบริหาร ซึ่งรับผิดชอบใน
ส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล และส่วนงานจัดซื้อ จัดจ้าง
ดังนัน้ ขอบเขตส่วนงานการจัดหาเครื่องจักร และอุปกรณ์ รวมทัง้
การจัดหาวัต ถุดิบถือ เป็ น หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของหน่ ว ยงาน
จัดซื้อ จัดจ้างอยู่แล้ว ในส่วนรายการเช่าที่ดนิ จากกรรมการและผู้
ถือหุน้ จะยังคงมีรายการต่อไป เนื่องจากโรงงานของ บริษทั มิลล์
แพค จากัด ตัง้ อยู่บนที่ดนิ ของกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งอาคาร
ดังกล่าว ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง บริษทั มิลล์แพค
จากัด จึงมีความจาเป็ นต้องเช่าที่ดนิ ดังกล่าวโดยมีการทาสัญญา
เช่าจากกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราทีส่ มเหตุสมผล
คณะกรรมการบริษ ัท ตระหนั ก ถึ ง ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สีย ทุ ก ฝ่ า ย
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันที่
อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในอนาคต
นัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง
หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้อ กาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการ
เกีย่ วโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั
ย่อ ย รวมทัง้ ปฏิบ ัติต ามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีก าหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปรายละเอี ย ดรายการระหว่ างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยกับบุคคลและกิ จการที่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่
เกิ ดขึน้
สาหรับงวดบัญชีรายปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวโยงกันโดยผู้
ตรวจสอบบัญ ชีของบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้ าที่สอบทา นแล้ว และมี
ความเห็นว่ารายการระหว่างกันทุกรายการเป็ นการทารายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นไปในทางการค้าปกติ โดยได้คดิ ราคาซื้อ -ขาย
สินค้า และบริการกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วโยงกันด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนัน้ ๆ แล้ว
โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติ ทัง้ นี้มรี ายละเอียด ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายชื่อบริษทั

1. บริษทั พี.เจ.
คอมโพสิต จากัด

ลักษณะ บริษทั ฯ ลักษณะรายการที่
ความ การถือ
สาคัญ
สัมพันธ์ หุ้น (%)
B
- บริษทั ขายสินค้า
ให้กบั บริษทั ย่อย

มูลค่า
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
รายการ
ของรายการ
ระหว่างกัน
0.78
เป็ นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซึ่งราคา
ขายสินค้าเป็ นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั ่วไป โดย
บริษทั ใช้โครงสร้างราคาขาย-ต้นทุน-กาไร
เช่ น เดีย วกับ ที่บ ริษ ัท ผลิต และขายให้ก ับ
ลูกค้ารายอื่นๆ

2. นายพิรฬุ ห์
เหมมณฑารพ

B

-

- ค่าทีป่ รึกษา

0.14

บริษทั มีการลงทุ นซื้อ เครื่อ งจักรใหม่ เพื่อ
รองรับ การเติบโตและทดแทนเครื่องจัก ร
เดิม ที่ล้า สมัย จึง ต้อ งปรึก ษาผู้เ ชี่ย วชาญ
ด้านการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์

3. นายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ

B

-

- บริษทั ย่อยเช่าทีด่ นิ
จากกรรมการและผูถ้ อื
หุน้

1.78

เป็ นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซึ่ง ค่า
เช่ า ที่ดิน เป็ น ราคาที่เ ทีย บเคีย งกับ ราคา
ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ

ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหาร

B = ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการ

C = บริษทั ย่อย

D = ผูถ้ อื หุน้
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ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิ น
งบการเงิ นรวม
2559
2560

รายการ
งบกาไรขาดทุน
รายได้จากการขาย
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้1/
กาไรสาหรับปี

(ล้านบาท)

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

(ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงิ น2/
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่
วงจรเงินสด (Cash Cycle)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
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2,749.73
2,757.32

2,689.13
2,694.96

2,284.17
293.05
34.62
2,611.84
145.48
4.49
140.99

2,295.20
330.80
36.82
2,662.82
32.14
(1.82)
33.96

2,425.53
1,339.36
1,086.17
1,086.17

2,557.90
1,519.15
1,038.75
1,038.75

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

0.89
0.53
5.54
64.94
8.51
42.31
5.99
60.06
47.20

0.92
0.56
5.63
63.95
8.59
41.91
6.23
57.81
48.05

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

16.93
12.17
5.11
13.40

14.65
8.86
1.26
3.20

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล

งบการเงิ นรวม
2559
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

5.71
19.21
1.133/

1.36
12.91
1.083/

(เท่า)
(เท่า)
(ร้อยละ)

1.23
11.11
53.594/

1.46
6.99
-5/

หมายเหตุ :
1/ คานวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับปี และผลกระทบจากค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ตามทีเ่ ปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23)
2/ อัตราส่วนทางการเงิน คานวณจากสูตรทีร่ ะบุในคู่มอื การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3/ คานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ั
4/ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560 มีมติจ่ายเงินปนผลส
าหรับผลการดาเนินงานปี 2559 และจากกาไรสะสม
แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.13 บาท
5/ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2561 มีมติงดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2560 โดยให้
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ในวันที่ 28 เมษายน 2561 เพือ่ อนุมตั ติ ่อไป
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนิ นธุรกิ จและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ในปี 2560 บริษทั มีกำลังกำรผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 11.63 เมื่อเทียบกับปี ก่อน จำกโครงกำรเปลี่ยนแทนเครื่องจักร ตัง้ แต่ต้นปี เพื่อ
เป็ นกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิต และรองรับยอดขำยที่เข้ำมำ ทัง้ นี้ถงึ แม้ภำพรวมกำลังกำรผลิตจะสูงขึน้ เนื่องจำกอยู่ในช่วงกำรเปลี่ยน
แบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่น รวมถึง ส่วนของงำนนิวโมเดลของชิ้นส่วนพลำสติกของอุตสำหกรรมยำน
ยนต์ทอ่ี ยูใ่ นช่วงระหว่ำงปลำยโมเดล ทีก่ ำลังจะทยอยเป็ นงำนขำยเพื่อเชิงพำณิชย์ จึงส่งผลให้กำรใช้กำลังกำรผลิตจะลดลง 8.38% และจะ
เริม่ มีกำรใช้กำลังกำรผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ ในปี 2561
ผลประกอบกำรในภำพรวมปี 2560 บริษทั มียอดขำยรวมลดลงคิดเป็ นร้อยละ 2.26 และ มีกำไรสุทธิรวม 33.96 ล้ำนบำท ลดลง
จำกปี 2559 ที่ม ีกำไรสุทธิรวมที่ 140.98 ล้ำนบำท สำเหตุหลักเกิดจำกยอดขำยกลุ่ม ชิ้นส่วนพลำสติกที่ใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์มี
ยอดขำยทีล่ ดลงร้อยละ 3.97 เนื่องจำกอยูร่ ะหว่ำงปลำยโมเดลและกำลังจะมี Minor Change รวมถึงไม่มรี ำยได้ค่ำโมลด์และทูลลิง่ เหมือนปี
ก่อน ในส่วนงำนโรงพ่นสียอดขำยชะลอตัวช่วงปลำยโมเดลเช่นกัน หำกแต่มตี ้นทุนกำรพัฒนำงำนนิวโมเดลตัวที่ทดแทนโมเดลเก่ำ ส่วน
ยอดขำยของกลุ่ม บรรจุภ ณ
ั ฑ์นมและนมเปรี้ยวลดลงจำกกำรส่งออกของลูกค้ำที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยส่งผลให้ยอดขำยลดลงร้อยละ 8.75
นอกจำกนี้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่นโดยรวมทัง้ ปี เติบโตลดลงร้อยละ 0.14 จำกควำมต้องกำรบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่นลดลงกว่ำ 30%
ในช่วงไตรมำส 3 ถึงต้นไตรมำส 4 เนื่องจำกภำวะเศรษฐกิจที่ไม่ดสี ่งผลกระทบต่อสภำวะอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่ น ซึ่งกำรที่
้
ยอดขำยบำงส่วนงำนลดลงกว่ำเปำหมำยเนื่องมำจำกสภำวะตลำดที่ไม่อำนวยดังกล่ำว ในขณะที่บริษทั มีต้นทุนคงที่ต่ำงๆ ค่ำเสื่อมรำคำ
และค่ำแรงงำนทีส่ ว่ นใหญ่เป็ นแรงงำนฝีมอื ทำให้กำไรสุทธิสำหรับปี ลดลงจำกปี ก่อนค่อนข้ำงมำก
กำรลงทุนในปี 2560 จะมุ่งเน้นกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ กำรปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิต
โดยเฉพำะที่สำขำชลบุรที ่ีเป็ นกำรลงทุ นสำหรับส่วนงำนชิ้นส่วนพลำสติกของอุตสำหกรรมยำนยนต์ เพื่อ รองรับ ผลิตภัณฑ์ใหม่หลำย
รำยกำรที่กำลังจะทยอยเป็ นงำนขำยเพื่อเชิงพำณิชย์ ในส่วนงำนโรงพ่นสีมกี ำรลงทุนเพื่อรองรับงำนที่ทยอยปิ ดกำรขำยได้อย่ำงต่อเนื่อง
และเพื่อปรับปรุงสำยกำรผลิตให้เหมำะสมยิง่ ขึ้น ส่วนงำนบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่นมีกำรลงทุนสำหรับเครื่องจักรใหม่ และเพื่อปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิต
กาลังการผลิ ตและอัตราการใช้กาลังการผลิ ตรวมของบริษทั
ปี 2558
40,940
กาลังการผลิ ตสูงสุด (ตัน)
10.60
ร้อยละอัตราการเติ บโต
17,633
ผลผลิ ตจริง (ตัน)
-3.50
ร้อยละอัตราการเติ บโต
43.00
ร้อยละอัตราการใช้กาลังการผลิ ต
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ปี 2559
37,695
-7.93
21,022
19.22
56.00

หน่ วย : ตัน
ปี 2560
42,080
11.63
19,261
-8.38
46.00

ดัชนี ผลผลิ ตอุตสาหกรรมของแต่ละรายผลิ ตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ของบริ ษทั (ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2554)
รายละเอียด
ปี 2560
ปี 2558
ปี 2559
นมพร้อมดื่ม
129.38
126.46
127.92
*น้ ำมันเบนซินออกเทน 91 (ไร้สำรตะกั ่ว)
49.20
51.08
48.23
*น้ ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สำรตะกั ่ว)
311.24
287.28
306.61
*น้ ำมันดีเซลหมุนเร็ว
115.93
119.33
111.16
ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ พืน้ ฐำน ยกเว้นปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจน
124.80
118.00
118.59
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดร่ำงกำย ผลิตภัณฑ์และเคมีภณ
ั ฑ์สำหรับใช้
111.65
110.29
113.03
ในบ้ำน
รถยนต์นั ่ง รถบรรทุก รถโดยสำร ฯลฯ
149.63
139.25
146.87
ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* สะท้อนปริมำณกำรใช้ยำนพำหนะ ซึง่ แสดงถึงปริมำณกำรเปลีย่ นถ่ำยน้ำมันเครือ่ งยนต์

โครงสร้างรายได้และอัตราการเติ บโตในแต่ละปี แบ่งตามกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
ปี 2558
ปี 2559
ร้อยละ
ร้อยละ
รายละเอียด
ล้ำนบำท อัตรำกำร
ล้ำนบำท
อัตรำกำร
เติบโต
เติบโต
ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่น
1,352.14
(0.92)
1,477.72
9.29
ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว
333.14
2.08
369.56
10.93
ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ำอุปโภค
274.32
15.18
201.41
(26.58)
บริโภคและน้ ำยำเคมี
ชิน้ ส่วนยำนยนต์
761.43
108.25
701.04
(7.93)
2,721.03
18.57
2,749.74
1.05
รวมรายได้จากการขาย
รำยได้อ่นื
5.87
4.08
7.58
29.13
2,726.90
18.53
2,757.32
1.12
รายได้รวม

ปี 2560

1,475.67
337.21
203.03

ร้อยละ
อัตรำกำร
เติบโต
-0.14
-8.75
0.80

673.22
2,689.13
5.83
2,694.96

-3.97
-2.20
-23.09
-2.26

ล้ำนบำท

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายละเอียด
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รำยได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ปี 2558
ล้านบาท
ร้อยละ
2,540.58 93.17
180.45
6.62
2,721.03 99.78
5.87
0.22
2,726.90 100.00

ปี 2559
ล้ำนบำท
ร้อยละ
2,483.21
90.05
266.53
9.67
2,749.74
99.72
7.58
0.28
2,757.32
100.00

ปี 2560
ล้ำนบำท
ร้อยละ
2,417.76
89.71
271.37
10.07
2,689.13
99.78
5.83
0.22
2,694.96
100.00
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จำกกำรรำยงำนสภำวะเศรษฐกิจและข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมที่กล่ำวมำ ในภำพรวมหลำยๆ อุตสำหกรรมมีกำรเติบโต
เพียงเล็กน้ อย อำทิ กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ เห็นได้จำกดัชนีอุตสำหกรรมรถยนต์นัง่ เติบโตร้อยละ 1.88 เนื่องจำกในปี 2560 สภำพ
เศรษฐกิจในประเทศขยำยตัว และกำรเปิ ดตัวรถยนต์ใหม่ของค่ำยรถยนต์ เพื่อเป็ นกำรกระตุ้นตลำดในประเทศ อย่ำงไรก็ตำมยอดขำยของ
บริษทั กลับลดลงร้อยละ 3.97 เนื่องจำกอยู่ในช่วงปลำยโมเดล และกำลังจะมี Minor change รวมถึงไม่มรี ำยได้ค่ำโมลด์และทูลลิง่ เหมือน
ในปี 2559 นอกจำกนี้ยอดขำยชิ้นส่วนยำนยนต์พ่นสีลดลงจำกคำสั ่งซื้อของลูกค้ำที่ชะลอตัวเนื่องจำกเริม่ เข้ำสู่ปลำยโมเดลของรถยนต์
อย่ำงไรก็ตำม ในปี 2560 อยูใ่ นช่วงออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรทีก่ ำลังจะทยอยเป็ นงำนขำยเพื่อเชิงพำณิชย์ในปี ถดั ไป
ทำงด้ำนอุตสำหกรรมนมพร้อมดื่มซึ่งประกอบไปด้วยตลำดนมสดสเตอริไลส์และนมพร้อมดื่มประเภทอื่นๆ ได้แก่ นมถั ่วเหลือง
น้ ำนมข้ำวโพด น้ ำนมข้ำวกล้อง เป็ นต้น ซึ่งมีอตั รำกำรเติบโตเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย หำกแต่ยอดขำยของบริษทั ไม่เป็ นตำมที่คำดกำรณ์ไว้
เนื่อ งจำกได้รบั ผลกระทบจำกกำรส่งออกของลูกค้ำ บำงรำยที่ต่ ำกว่ำเป้ำหมำย สำหรับ อุตสำหกรรมน้ ำมันมีกำรเติบโตเพียงเล็กน้ อย
เนื่องจำกควำมต้องกำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่นลดลงจำกปจั จัยในหลำยภำคส่วนโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ในครึ่งปี หลัง ส่งผลให้ยอดขำย
บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่นของบริษทั ลดลงในช่วงไตรมำส 3 ถึงต้นไตรมำส 4 ส่วนกลุ่มอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับ สินค้ำอุปโภคบริโภค
และน้ ำยำเคมี บริษทั มีกำรเติบโตของยอดขำยเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 0.80 สอดคล้องกับภำวะอุตสำหกรรมผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ พืน้ ฐำน ยกเว้น
ปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจนที่ดีข้ึนเพรำะภำวะภัยแล้ง ที่ห มดไป แต่ป ระสบปญั หำอุท กภัย ในช่ว งกลำงปี และภำวะอุต สำหกรรม
ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดร่ำงกำย ผลิตภัณฑ์และเคมีภณ
ั ฑ์ต่ำงๆ สำหรับใช้ในบ้ำนเรือนปรับตัวลดลง
ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
ในปี 2560 รำคำเม็ดพลำสติกเกรด HDPE ซึ่งเป็ นวัตถุดบิ หลักของบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติก มีควำมผันผวนน้อยลงเมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้ ำ ทัง้ นี้ตำมทิศทำงรำคำน้ ำมันดิบในตลำดโลกที่เริม่ มีเสถียรภำพของรำคำมำกขึ้น อย่ำงไรก็ดี ปจั จัยทำงด้ำนควำมผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยนของสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯที่เริม่ แข็งค่ำขึน้ อย่ ำงต่อเนื่อง มีผลให้รำคำของเม็ดพลำสติกที่ขำยในประเทศช่วงปลำยปี มี
ทิศทำงทีส่ งู ขึน้ โดยบริษทั ได้มกี ำรพิจำรณำรำคำเม็ดพลำสติกทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศเป็ นระยะๆและมีกำรพิจำรณำเข้ำทำสัญญำซื้อ
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ เพื่อบรรเทำผลกระทบของควำมผันผวนของค่ำเงิน ทั ง้ นี้ ลูกค้ำของบริษทั ในอุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
โดยส่วนใหญ่จะมีกำรปรับรำคำวัตถุดบิ โดยอ้ำงอิงรำคำที่ประกำศของสภำอุตสำหกรรมฯ ทำให้สำมำรถลดควำมเสีย่ งของควำมผันผวน
ของต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ เป็ นต้นทุนหลักได้
ตำมที่กล่ำวมำ ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในปี 2560 มีกำไรสุทธิรวม 33.96 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 ที่มกี ำไรสุทธิรวมที่
140.98 ล้ำนบำท เนื่องจำกในส่วนงำนชิ้นส่วนพลำสติกที่ใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์ และโรงพ่นสีอยู่ระหว่ำงปลำยโมเดล และอยู่ในช่วง
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรท ำให้มตี ้นทุนกำรพัฒนำงำนนิวโมเดลตัวที่ทดแทนโมเดลเก่ำ เพิม่ ขึ้น นอกจำกนี้บริษทั ยังต้องเตรียม
ควำมพร้อมทัง้ ด้ำนเครื่องจักร และบุคลำกรเพื่อรองรับยอดขำยใหม่ท่กี ำลังทยอยปิ ดได้อย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2560 มีทงั ้ ภำระต้นทุน
คงที่ และรำยจ่ำยเพื่อเตรียมควำมพร้อมดังกล่ำวเพิม่ ขึน้ หำกแต่กำรใช้กำลังกำรผลิตยังไม่เต็มที่และ ยอดขำยเชิงพำณิชย์จะมีแนวโน้ ม
สูงขึน้ ในปี 2561 ทำให้กำไรสุทธิของปี 2560 ลดลงจำกปี ก่อน
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ทีม่ า : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ความสามารถในการบริ หารทรัพย์สิน
ในปี 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมสุทธิเพิม่ ขึน้ 132.37 ล้ำนบำท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.46 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็ นกำรเพิม่ ขึน้ จำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 72.40 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีกำรรับชำระเงินเพิม่ ทุนของสำขำที่
ประเทศจีนในเดือนกันยำยนและตุลำคม 2560 เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในประเทศจีน นอกจำกนี้ท่ดี นิ อำคำรและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้
สุทธิ 67.89 ล้ำนบำท ซึง่ เป็ นกำรลงทุนเครื่องจักรใหม่ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรทำงำนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพำะกำร
ลงทุนสำหรับส่วนงำนชิ้นส่วนพลำสติกของอุตสำหกรรมยำนยนต์ ซึ่งในปี 2560 อยู่ในช่วงออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรทำให้ในปี
2560 อัตรำกำรใช้กำลังกำรผลิตลดลง แต่มแี นวโน้ มที่จะใช้กำลังกำรผลิตมำกขึน้ ในปี 2561 เมื่อทยอยออกขำยงำนนิวโมเดลในเชิง
พำณิชย์
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษทั
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริษทั มีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึ้น 179.79 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยส่วนใหญ่มำจำกเงินกู้ยมื ระยะยำวที่
เพิม่ ขึน้ ในช่วงไตรมำสที่ 4 เพื่อลดภำระกำรใช้เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ และเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจในอนำคต โดย
เงินกูย้ มื ระยะยำวในส่วนของหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนเพิม่ ขึน้ 135.25 ล้ำนบำท
ในปี 2560 บริษทั มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนตำมงบกำรเงินรวม เท่ำกับ 1.46 เท่ำ เพิม่ ขึน้ กว่ำปี ก่อนอยู่ท่อี ตั รำ 1.23 เท่ำ และ
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกับ 1.50 เท่ำ ซึ่งปี ก่อนอยู่ท่อี ตั รำ 1.28 เท่ำ ทัง้ นี้ หนี้สนิ ที่เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับกำร
ลงทุนทัง้ ในประเทศไทยและประเทศจีนในอนำคต อย่ำงไรก็ดี อัตรำดังกล่ำวผ่ำนข้อกำหนดกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินตำมเงื่อนไขของ
สัญญำกูก้ บั ธนำคำรพำณิชย์ ในส่วนของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่กำหนดอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไว้ทไ่ี ม่เกิน 1.5 เท่ำ
ทัง้ นี้ ฝ่ำยบริหำรของบริษทั คำดว่ำในปี 2561 ผลประกอบกำรจะเริม่ ส่งสัญญำณเชิงบวกโดยได้รบั แรงหนุ นจำกยอดขำยนิว
โมเดลของชิน้ ส่วนยำนยนต์ ซึง่ ในปี ทผ่ี ำ่ นมำอยูใ่ นช่วงออกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรที่กำลังจะทยอยเป็ นงำนขำยเพื่อเชิงพำณิชย์ ส่วน
โรงงำนพ่นสีดว้ ยเทคโนโลยีชนั ้ นำและคุณภำพที่ดสี ่งผลให้มกี ำรทยอยปิ ดกำรขำยได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยคำดว่ำจะสำมำรถใช้กำลังกำรผลิต
ได้สงู ขึน้ ซึง่ จะส่งผลให้อตั รำกำไรขัน้ ต้นของปี 2561 จะดีขน้ึ กว่ำปี ทผ่ี ำ่ นมำ ซึ่งบริษทั เตรียมควำมพร้อมไว้แล้วในหลำยๆด้ำน โดยเฉพำะ
ด้ำนองค์ควำมรู้ และบุคลำกร เพื่อรองรับกำรลงทุนทัง้ ในประเทศไทย และในต่ำงประเทศ
ในส่วนของประเทศจีน โดยมติท่ปี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 ของบริษทั ปญั จวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน)
เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2561 อนุมตั ใิ ห้ลงทุนเพื่อจัดตัง้ บริษทั ย่อยแห่งใหม่ของบริษทั ปญั จวัฒนำพลำสติก จำกัด (มหำชน) ณ มณฑลเจียงซู
ในประเทศจีน บริษทั ย่อยแห่งใหม่น้ีจะมีทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยจะเรียกชำระ 3 ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อรองรับยอดขำยใหม่
ขณะนี้บริษทั กำลังอยูใ่ นขัน้ ตอนกำรจดทะเบียนบริษทั ซึง่ คำดว่ำจะเริม่ เดินเครื่องผลิตและเริม่ รับรูร้ ำยได้ในปี 2562
ภาระผูกพันด้านหนี้ สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ และกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ภาระข้อผูกพัน
ภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ ระยะยำว
ภำระผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ภำระผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำดำเนินกำร
ภำระผูกพันด้ำนกำรซือ้ สินทรัพย์
ภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ อื่นๆ – ภำระค้ำประกัน
รวม
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รวม

ไม่เกิ น 1 ปี

639.89
3.78
22.76
23.38
110.14
799.95

199.95
1.80
19.84
23.38
110.14
355.11

กาหนดระยะเวลาการชาระ
มากกว่า 1- มากกว่า 33 ปี
5 ปี
246.34
193.60
1.87
0.11
2.93
251.14
193.71

มากกว่า
5 ปี
-

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดาเนิ นงานในอนาคต
1

จำกกำรรำยงำนคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ซึ่งคำดไว้ว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะขยำยตัวร้อยละ
3.6-4.6 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นกำรขยำยตัวของกำรส่งออกซึ่งจะสนับสนุ นให้กำรผลิตภำคอุตสำหกรรม และกำรลงทุน และกำรบริโภค
ภำคเอกชนปรับตัวดีขน้ึ รวมถึงกำรฟื้นตัวของรำยได้ภำคกำรเกษตร ซึ่งเป็ นปจั จัยสนับสนุ นให้ค่ำใช้จ่ำยภำคครัวเรือนของภำคกำรเกษตร
ปรับตัวดีขน้ึ 1
2

ทัง้ นี้ยอดผลิตรถในปี 2561 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีปริมำณ 2.0 ล้ำนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.56 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยแบ่งเป็ น
กำรผลิตเพื่อกำรจำหน่ ำยในประเทศประมำณ 0.9 ล้ำนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.25 และเป็ นกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกประมำณ 1.1 ล้ำนคัน
ลดลงร้อยละ 3.482 อย่ำงไรก็ดี ภำวะเศรษฐกิจไทยย่อมมีควำมผันผวนและขึ้นอยู่กบั ภำวะเศรษฐกิจโลก รำคำน้ ำมัน ภัยก่อกำรร้ำย
แนวโน้มค่ำเงินบำท รวมถึงผลกระทบของนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้ แรงส่งจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่ำนกำรใช้
จ่ำยของภำครัฐ ทัง้ กำรขับเคลื่อนโครงกำรลงทุน โครงสร้ำงพืน้ ฐำน กำรสนับสนุ นกำรลงทุนของภำคเอกชน กำรค้ำชำยแดนโดยเฉพำะกับ
CLMV และกำรสนับสนุนกำรท่องเทีย่ วล้วนเป็ นตัวกำหนดและส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจไทย
อย่ำงไรก็ดี แผนกำรดำเนินงำนในปี 2561 ฝำ่ ยบริหำรยังคงคำนึงถึงจำกผลกระทบจำกปจั จัยภำยนอก ทัง้ ในส่วนของอัตรำกำร
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์และบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่นหลังจำกนโยบำย
้
กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟำ ภำวะภัยแล้ง อุทกภัยและภัยธรรมชำติท่มี ผี ลต่อยอดขำยบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่ม
เคมีเกษตร และผลกระทบต่อกำรดำเนินนโยบำยด้ำนกำรค้ำต่ำงประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมีแนวโน้มกำรใช้นโยบำยกีดกันทำง
กำรค้ำ กำรลงทุน และด้ำนแรงงำน รวมถึง เสถียรภำพของกลุ่มยูโรโซนที่ในหลำยๆ ประเทศเริม่ มีแนวคิดออกจำกกลุ่ม ซึ่งมีทงั ้ ปจั จัยเชิง
บวกและเชิงลบต่ออุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์และชิ้นส่วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ ต้นทุนของรำคำเม็ดพลำสติกและควำมผัน
ผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น รวมถึงผลกระทบของปจั จัยภำยใน
ในส่วนกำรควบคุมต้นทุนและกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อลดผลขำดทุน ในส่วนโรงงำนพ่นสี กำรขยำยและหำลูกค้ำใหม่
เพื่อรองรับกำลังกำรผลิตทีเ่ หลืออยูข่ องโรงงำนสี เหล่ำนี้ลว้ นเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
ดังนัน้ ในปี 2561 ฝำ่ ยบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั ได้มกี ำรพิจำรณำถึงควำมเสีย่ งของกำรดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆเพื่อ ให้
แผนกลยุทธ์ของบริษทั ทีว่ ำงแผนไว้บรรลุเป้ำหมำย โดยใช้หลักควำมระมัดระวังและสังเกตเหตุกำรณ์และปจั จัยภำยนอกที่ส่งผลกระทบต่อ
ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรคำนึงถึงกำรเพิม่ ช่องทำงกำรจัดหำเงินและศึกษำเรื่องกำรระดมทุนโดยกำรออกหุน้
กูเ้ พื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต รวมถึงกำรพิจำรณำจัดโครงสร้ำงทำงกำรเงินเพื่อให้สอดคล้องกับโครงกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม

-----------------------------------------------1
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มกี ารจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และผล
การดาเนิ นงานของบริษทั ประจาปี 2560 ซึ่งได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปของประเทศไทยที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทั จดทะเบียนในการ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั โิ ดยสม่าเสมอ ตลอดจนใช้
ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีหน้ าที่ในการควบคุมดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุม
ภายในที่ม ีประสิทธิภ าพและเหมาะสม เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้อ ย่างสมเหตุสมผลว่า การบันทึกข้อ มูลทางบัญ ชีม ีความถูกต้อ ง ครบถ้วนและ
เพียงพอสาหรับการดูแลทรัพย์สนิ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทาหน้ าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้ปรากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี น้ีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบควบคุม ภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลได้วา่ งบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 94
บริษทั ปญจวั

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้
ถื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึ งหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่ นๆ ซึ่ ง เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่ า นี้ ข้าพเจ้า เชื่ อว่า หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ ข้าพเจ้า ได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

*****/2
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-2เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมสาหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาใน
บริ บทของการตรวจสอบงบการเงิ นรวมโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ขา้ พเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
รายได้ จากการขายสิ นค้ า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จหลักในการผลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์ และชิ้ นส่ วน
พลาสติกเพื่ออุตสาหกรรม และรายได้ส่วนใหญ่มาจากกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามัน และอุตสาหกรรมรถยนต์ โดย
รายได้เป็ นเกณฑ์ช้ ี วดั ความสามารถในการดาเนินงานที่สาคัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เนื่ องจากการเพิ่มขึ้น
หรื อลดลงของรายได้จะส่ งผลกระทบต่อตัวเลขกาไรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ
และการแข่งขันสู งในอุตสาหกรรม ทาให้เกิดความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและวิธีการรับรู้รายได้จากการขายสิ นค้า
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยการ
 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับ
วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ั บผิดชอบ ทาความเข้าใจและเลื อกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการปฏิ บตั ิ ตามการ
ควบคุมที่บริ ษทั ออกแบบไว้ และให้ความสาคัญในการทดสอบเป็ นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสาหรับ
การควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น
 สุ่ มตัวอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรั บรู้ รายได้ว่าเป็ นไปตามเงื่ อนไขการขาย และ
สอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั
 สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่ เกิ ดขึ้ นในระหว่างปี และช่ วงใกล้สิ้ นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
 สอบทานใบลดหนี้ที่บริ ษทั ออกภายหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการ
ขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทาผ่านใบสาคัญทัว่ ไป
ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูล อื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงาน
ประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะ
ถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้า พเจ้า ต่ องบการเงิ นไม่ ครอบคลุ ม ถึ ง ข้อมูล อื่ นและข้า พเจ้าไม่ ไ ด้ให้ค วาม
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
*****/3
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-3ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่ าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล เพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ในการ
กากับดูแลดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมิ น
ความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง
และการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ มบริ ษทั และ
บริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสาคัญเมื่ อคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุ สมผลว่ารายการที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งแต่ ละรายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่ อการตัดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
*****/4
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-4 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็ น เกณฑ์ในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ ง
เป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิ ทธิ ผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั
 ประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่ ผู้บริ หารใช้และความสมเหตุ สมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
 สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่ องของ
ผูบ้ ริ หารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ใน
การดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้า
การเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็ นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
 ประเมิ นการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะ
กิ จการโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูล ว่า งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
 ได้รับ หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ เหมาะสมอย่างเพีย งพอเกี่ ย วกับ ข้อมูลทางการเงิ นของ
กิ จการภายในกลุ่ มหรื อกิ จกรรมทางธุ รกิ จภายในกลุ่ มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้า
รั บผิดชอบต่อการกาหนดแนวทาง การควบคุ มดูแล และการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบกลุ่ มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่างๆ ที่สาคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและ
ช่ ว งเวลาของการตรวจสอบตามที่ ไ ด้ว างแผนไว้ ประเด็ น ที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึ ง
ข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
*****/5
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-5ข้า พเจ้า ได้ใ ห้ค ารั บ รองแก่ ผูม้ ี หน้า ที่ใ นการกากับ ดู แลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิ บ ตั ิ ตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ อง
สาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับ
ไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้คือ นายพจน์ อัศวสันติชยั

(นายพจน์ อัศวสันติชยั )
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4891
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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-6บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

หมายเหตุ

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

3.4, 5

110,755,485.74

38,358,888.10

23,637,126.59

10,853,050.85

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

4

-

-

9,754,380.00

10,697,640.00

3.5, 4 ,6

469,272,047.25

486,054,543.47

426,011,087.50

457,614,997.75

3.6, 7

263,747,840.70

270,686,069.61

218,921,594.53

226,921,444.64

8

108,347,744.67

89,013,640.98

86,351,420.57

82,622,347.74

952,123,118.36

884,113,142.16

764,675,609.19

788,709,480.98

4

-

-

9,754,380.00

10,697,640.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

3.8, 9

-

-

229,029,548.30

127,144,777.20

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

3.9, 10

1,566,253,687.26

1,498,360,711.83

1,382,904,125.15

1,316,928,112.80

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

3.11, 11

7,085,101.22

7,500,074.02

6,701,148.19

7,044,427.74

12

1,887,005.20

-

1,887,005.20

-

30,550,389.38

35,556,895.31

26,798,906.98

30,772,686.16

1,605,776,183.06

1,541,417,681.16

1,657,075,113.82

1,492,587,643.90

2,557,899,301.42

2,425,530,823.32

2,421,750,723.01

2,281,297,124.88

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-7บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

13

363,583,975.75

390,199,038.18

313,624,975.75

318,355,087.70

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย

4

-

-

1,000,000.00

12,000,000.00

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

4

375,023,172.25

362,140,833.70

406,843,964.34

423,730,568.48

- เงินกูย้ มื ระยะยาว

15

199,946,192.69

132,563,030.95

184,426,618.38

114,784,072.16

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

16

1,796,065.95

3,192,146.41

1,796,065.95

3,192,146.41

1,676,264.89

1,089,164.48

-

-

60,419,594.40

76,140,104.02

53,927,544.65

69,968,932.03

28,455,356.45

23,787,866.60

26,326,150.60

20,594,651.17

1,030,900,622.38

989,112,184.34

987,945,319.67

962,625,457.95

หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

หนี้สินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

14

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

15

439,943,328.74

304,693,798.22

421,786,582.57

274,818,353.43

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

16

1,980,898.95

3,031,071.31

1,980,898.95

3,031,071.31

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

17

46,172,027.68

39,667,829.68

43,246,729.08

37,171,751.08

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

134,815.79

2,839,311.82

-

2,551,058.06

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

488,251,071.16

350,252,011.03

467,034,210.60

317,592,233.88

1,519,151,693.54

1,339,364,195.37

1,454,979,530.27

1,280,217,691.83

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-8บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

ธันวาคม 2560

ธันวาคม 2559

287,040,000.00

287,040,000.00

287,040,000.00

287,040,000.00

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

383,209,813.57

423,892,256.53

320,294,183.08

354,657,432.11

-

-

(7,394,960.09)

(7,449,968.81)

3,086,493.16

3,086,493.16

-

-

(1,420,668.60)

5,315,908.51

-

-

1,038,747,607.88

1,086,166,627.95

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 574,080,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
หุน้ สามัญ 574,079,945 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย

18

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน

10

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

-

-

966,771,192.74
-

1,001,079,433.05
-

1,038,747,607.88

1,086,166,627.95

966,771,192.74

1,001,079,433.05

2,557,899,301.42

2,425,530,823.32

2,421,750,723.01

2,281,297,124.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-9บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
3.3
รายได้จากการขาย
4, 26, 29
รายได้เงินปันผล
19
รายได้อื่น
4, 26, 29
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
3.3
ต้นทุนขาย
4
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
4
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
3.19, 23, 29
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
17
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

2560

2559

2560

2559

2,689,127,260.14
5,829,059.29
2,694,956,319.43

2,749,734,350.83
7,580,980.76
2,757,315,331.59

2,468,353,521.62
54,786,200.00
8,898,237.00
2,532,037,958.62

2,558,152,075.85
56,585,600.00
14,275,308.70
2,629,012,984.55

2,295,196,025.16 2,284,171,272.86
108,458,019.51
95,322,392.61
222,345,832.37
197,728,371.23
36,817,434.64
34,616,387.18
2,662,817,311.68 2,611,838,423.88
32,139,007.75
145,476,907.71
(1,822,612.14)
4,490,939.13
33,961,619.89
140,985,968.58

2,172,357,346.18
102,964,498.11
190,274,676.67
30,612,487.10
2,496,209,008.06
35,828,950.56
(4,438,063.26)
40,267,013.82

2,197,877,446.32
87,850,537.07
173,404,912.88
30,285,932.54
2,489,418,828.81
139,594,155.74
327,882.77
139,266,272.97

-

(3,234,582.00)

-

-

(6,736,577.11)
(6,736,577.11)
27,225,042.78

(8,136,778.03)
(11,371,360.03)
129,614,608.55

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

-

(2,846,676.00)

55,008.72

110,003.61

55,008.72
40,322,022.54

(2,736,672.39)
136,529,600.58

- 10 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

การแบ่งปันกาไรสาหรับปี
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

33,961,619.89

ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

-

140,985,968.58
-

40,267,013.82
-

139,266,272.97
-

33,961,619.89

140,985,968.58

40,267,013.82

139,266,272.97

27,225,042.78

129,614,608.55

40,322,022.54

136,529,600.58

การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่อหุน้

-

-

-

-

27,225,042.78

129,614,608.55

40,322,022.54

136,529,600.58

0.06

0.25

0.07

0.24

3.17, 25

กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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19

-

-

-

287,039,972.50 338,128,000.00

-

-

287,039,972.50 338,128,000.00

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

17

-

ผลขาดทุนจากการประมาณการ

2

-

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมลดลง

19

287,039,972.50 338,128,000.00

มูลค่าหุน้

และชาระแล้ว

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

งบการเงินรวม

หมายเหตุ

ส่วนเกิน

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

(3,234,582.00)

-

140,985,968.58

(57,421,794.50)

33,961,619.89

(74,644,062.85)

28,703,997.25 383,209,813.57

-

-

28,703,997.25 423,892,256.53

-

-

-

-

28,703,997.25 343,562,664.45

การรวมธุรกิจภายใต้

กฎหมาย

จากการแปลงค่า

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

3,086,493.16

-

-

3,086,493.16

-

-

-

-

3,086,493.16

(1,420,668.60)

(6,736,577.11)

-

5,315,908.51

-

-

(8,136,778.03)

-

13,452,686.54

การควบคุมเดียวกัน หน่วยงานในต่างประเทศ

ยังไม่ได้จดั สรร ส่วนต่ากว่าทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

บาท

สารองตาม

กาไรสะสม

ส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่

- 11 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1,038,747,607.88

27,225,042.78

(74,644,062.85)

1,086,166,627.95

(3,234,582.00)

-

132,849,190.55

(57,421,794.50)

1,013,973,813.90

บริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุน้ ของ

รวมส่วนของ

ส่วนที่เป็ นของ

-

-

-

-

-

(4,691,135.67)

-

-

4,691,135.67

อานาจควบคุม

ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี

1,038,747,607.88

27,225,042.78

(74,644,062.85)

1,086,166,627.95

(3,234,582.00)

(4,691,135.67)

132,849,190.55

(57,421,794.50)

1,018,664,949.57

ผูถ้ ือหุน้

รวมส่วนของ
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19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย
287,039,972.50

-

-

287,039,972.50

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

17

-

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

19

287,039,972.50

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

และชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

338,128,000.00

-

-

338,128,000.00

-

-

-

338,128,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

บาท

28,703,997.25

-

-

28,703,997.25

-

-

-

28,703,997.25

สารองตามกฎหมาย

320,294,183.08

40,267,013.82

(74,630,262.85)

354,657,432.11

(2,846,676.00)

139,266,272.97

(57,407,394.50)

275,645,229.64

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

- 12 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(7,394,960.09)

55,008.72

-

(7,449,968.81)

-

110,003.61

-

(7,559,972.42)

กลุ่มกิจการเดียวกัน

ซื้อสิ นทรัพย์

ผลต่างจากการ

966,771,192.74

40,322,022.54

(74,630,262.85)

1,001,079,433.05

(2,846,676.00)

139,376,276.58

(57,407,394.50)

921,957,226.97

รวม

- 13 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
ค่าแม่พิมพ์ตดั จ่าย
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินได้สุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

33,961,619.89

140,985,968.58

40,267,013.82

139,266,272.97

(2,081,910.29)
8,908,221.10
169,182,232.29
7,818,549.84
152,662.69
99,914.89
1,068,055.62
5,894,636.00
36,817,434.64
(1,822,612.14)

(2,012,600.83)
143,331.61
154,538,986.88
8,994,342.88
66,273.29
746,922.69
881,470.57
6,547,375.98
34,616,387.18
4,490,939.13

(2,081,910.29)
7,988,993.89
145,392,473.47
7,738,748.37
2,039,182.69
99,914.89
1,068,055.62
5,508,103.00
(54,786,200.00)
30,612,487.10
(4,438,063.26)

(2,012,600.83)
71,184.93
132,662,702.75
8,918,799.23
296.85
856,926.30
524,279.76
6,194,375.98
(56,585,600.00)
30,285,932.54
327,882.77

259,998,804.53

349,999,397.96

179,408,799.30

260,510,453.25

18,802,439.40
(1,969,992.20)
(44,374,015.06)
(5,848,491.82)
3,036,447.91

22,081,414.52
(4,576,395.17)
35,174,979.44
(4,621,456.89)
7,088,462.78

33,623,853.43
10,856.22
(32,799,194.20)
(5,848,491.82)
2,083,522.63

30,705,287.33
14,005,730.29
26,952,621.90
(4,621,456.89)
(1,141,229.06)

8,189,597.73
(15,720,509.62)
4,667,489.85
226,781,770.72
(4,430,589.84)
222,351,180.88

(35,182,454.83)
344,627.01
(16,066,553.68)
354,242,021.14
(100,200.00)
(8,719,512.63)
345,422,308.51

(21,249,628.14)
(16,041,387.38)
5,731,499.43
144,919,829.47
(2,248,801.16)
142,671,028.31

23,984,175.77
(585,991.99)
(17,106,741.89)
332,702,848.71
(4,203,520.10)
328,499,328.61

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

- 14 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บาท
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับปันผล
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากมีขอ้ จากัดในการใช้ (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบุคคลอื่น
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดลดลงจากส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
ที่บริ ษทั ไม่มีการควบคุมแล้ว
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซื้อสิ นทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยงั ไม่จ่ายชาระคืน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(101,884,771.10)
(10,807,850.00)
(10,521,453.56)
54,786,200.00
56,585,600.00
2,470,418.02
800,563.67
2,470,418.02
800,563.67
(184,992,326.75) (175,287,805.63) (159,841,357.27) (128,020,172.23)
(21,741,968.88) (49,030,681.41) (17,471,758.88) (48,790,681.41)
(861,219.17)
(120,300.00)
(861,219.17)
(120,300.00)
(205,125,096.78) (223,638,223.37) (222,802,488.40) (140,874,293.53)
-

5,500,000.00

-

5,500,000.00

(26,615,062.43) (80,892,561.82)
(4,730,111.95) (128,644,912.30)
(90,000,000.00)
(90,000,000.00)
(11,000,000.00)
(3,000,000.00)
340,750,962.18 207,374,642.86 336,516,075.36 200,000,000.00
(138,118,269.93) (136,147,610.60) (119,905,300.00) (145,062,400.00)
(74,644,062.85) (57,421,794.50) (74,630,262.85) (57,407,394.50)
(3,289,252.63)
(5,490,372.68)
(3,289,252.63)
(5,490,372.68)
(36,207,872.64) (34,110,303.16) (30,045,612.10) (29,817,776.52)
61,876,441.70 (191,187,999.90)
92,915,535.83 (253,922,856.00)
(6,705,928.16)
2,029,660.49
72,396,597.64
38,358,888.10
110,755,485.74

(4,691,135.67)
(72,065,389.94)
110,424,278.04
38,358,888.10

12,784,075.74
10,853,050.85
23,637,126.59

(66,297,820.92)
77,150,871.77
10,853,050.85

49,030,681.41
4,602,045.24
842,999.81

16,202,329.40
2,849,556.24
2,043,000.00

48,790,681.41
4,272,328.42
842,999.81

10,023,329.40
839,393.50
2,043,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 15 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. ข้อมูลทัว่ ไป
(ก) ภูมิลาเนาและสถานะทางกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530
บริ ษทั ได้จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 เพื่อนา
บริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอไอ (mai)
บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีสานักงานสาขาซึ่ งเปิ ดดาเนินการและตั้ง
เป็ นโรงงานผลิตสิ นค้า ดังต่อไปนี้
ลาดับ สาขา
ที่ต้ งั โรงงานและสถานประกอบการ
1
สมุทรสาคร เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2
กรุ งเทพ
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
20110
(ข) ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษ ัท ประกอบธุ รกิ จหลัก เป็ นผูผ้ ลิ ตและจ าหน่ า ยบรรจุ ภ ัณฑ์ ส าหรั บ สิ น ค้า อุ ปโภคและ
บริ โภค สารเคมีการเกษตร ชิ้นส่ วนยานยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งเทียมจากพลาสติก
(ค) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้นาหุ ้นสามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) (mai) โดยบริ ษทั มีกาหนดวันซื้ อขายครั้งแรกในวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2555
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- 16 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. หลักเกณฑ์การทางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และ
กิจการที่มีการควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ ดังนี้
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด

ประเภทกิจการ

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

ผลิตและจาหน่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
จาหน่ายฝาและเม็ดพลาสติก
บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
ผลิตและจาหน่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
บริ การตรวจสอบจานวน/
มาตรฐานสิ นค้าทุกชนิดและ
ตรวจสอบเครื่ องมือชัง่ ตวงวัด
ทุกประเภท
กิจการที่มีการควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ
บริ ษทั ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด *
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
(ปัจจุบนั หยุดดาเนินงาน)

อัตราส่วนของการถือหุ น้
(ร้อยละของจานวนหุ น้ จดทะเบียน)
2560
2559

กรุ งเทพมหานคร

99.98%

99.98%

กรุ งเทพมหานคร
เทียนจิน
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)
สมุทรสาคร

99.97%
100.00%

99.97%
100.00%

99.99%

99.99%

กรุ งเทพมหานคร

-

-

* เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ผูถ้ ือหุ ้นและผูบ้ ริ หารเดิมของบริ ษทั ปั ญจวัฒนามาร์ เก็ตติ้ง จากัด ที่เป็ น
บุคคลเดียวกับผูถ้ ือหุ ้นและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้ขายและโอน
หุ น้ ให้กบั บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ต้ งั แต่วนั ที่ 13 มิถุนายน 2559 เป็ นต้นไป บริ ษทั ปั ญจวัฒนา
มาร์ เก็ตติ้ง จากัด จึงไม่อยู่ในสถานะกิ จการที่มีการควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีสาระสาคัญ
และไม่นามารวมในการจัดทางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นต้นไป

(ข) บริ ษทั นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่มีการควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญมา
รวมในการจัดทางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ได้มา (วันที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยและ
กิ จการที่ มีการควบคุ มร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนัยสาคัญ) จนถึงวันที่บริ ษทั สิ้ นสุ ดการควบคุ ม
บริ ษทั ย่อยและกิจการที่มีการควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญนั้น
(ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยและกิจการที่มีการควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญได้จดั ทาขึ้น
โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั
(ง)

สิ นทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่ งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ
“ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ” ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยและกิ จการที่ มีการควบคุ มร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสาคัญ รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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- 17 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทา
ขึ้ นตามแบบก าหนดรายการย่อที่ ต้องมี ใ นงบการเงิ นส าหรั บ บริ ษ ทั มหาชนจากัด ที่ ก าหนดโดย
ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความ
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
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- 18 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการ
ร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง รายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การบั ญ ชี ส าหรั บ การปรั บ
โครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
เรื่ อ ง การบัญ ชี ส าหรั บ เงิ น ลงทุ น ใน
ตราสารหนี้และตราสารทุน
เรื่ อง การแสดงรายการและการ
เปิ ดเผยข้อ มู ล ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ทาง
การเงิน
เรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
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- 19 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2559)
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เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้
เพื่อขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้
เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่ าดาเนิ นงาน-สิ่ งจูงใจที่
ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษี เ งิ น ได้ -การเปลี่ ย นแปลง
สถานภาพทางภาษี ข องกิ จ การหรื อ
ของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่
ทาขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุน
เว็บไซต์

- 20 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่
(ปรับปรุ ง 2559)
เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะและ
หนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลง
(ปรับปรุ ง 2559)
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุน
(ปรับปรุ ง 2559)
การรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพ แวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อ
รุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง รายงานทางการเงินระหว่างกาล
(ปรับปรุ ง 2559)
และการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2559)
ผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่า
และปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้
สาหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
(ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง ผลประโยชน์
ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2559)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสด
(ปรับปรุ ง 2559)
ให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2559)
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- 21 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วง
(ปรับปรุ ง 2559)
การผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2559)
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
ปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินสาหรับปี ปัจจุบนั
3.3 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จ ากการขายสิ นค้า รั บ รู้ เมื่ อ ส่ ง มอบและได้โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เป็ น
สาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ ฝ่ าย
บริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการ
ได้รับประโยชน์จากรายการบัญชี น้ นั หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่เกิ ดขึ้ นได้
อย่างน่าเชื่อถือรวมทั้งความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้าที่ขายไป
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นเงินได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซึ่ ง
มีอายุครบกาหนดระยะสั้นในเวลา 3 เดือน หรื อน้อยกว่า และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
3.5 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาทุนตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ามี)
ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
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3.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ากว่า
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในการดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้
การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตปกติ
ต้นทุ นในการซื้ อ ประกอบด้วย ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
อากรขาเข้า ค่าขนส่ ง และต้นทุนอื่นๆซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่ งสิ นค้า และหักด้วยส่ วนลด
การค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า
มูล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
บริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงสาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย และค้างนาน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็ นค่าจ้างผลิตแม่พิมพ์ที่บริ ษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยบริ ษทั และลูกค้าเป็ น
ผูร้ ่ วมกันออกแบบแม่พิมพ์บริ ษทั จะโอนต้นทุนแม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขายเมื่อมีการส่ งมอบแม่พิมพ์
ให้แก่ลูกค้าแล้ว
3.7 ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
เป็ นค่าแม่พิมพ์เพื่อผลิตสิ นค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ่ายค่าแม่พิมพ์และภายหลังเรี ยกเก็บ
เงินจากลูกค้าโดยคานวณตามจานวนชิ้นที่ผลิตและขายให้แก่ลูกค้ารายนั้นๆ บริ ษทั จะทาการตัดจ่ายค่า
แม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขายสิ นค้าตามจานวนชิ้นที่ผลิตและขายให้แก่ลูกค้าได้ บนพื้นฐานการประมาณการ
จานวนครั้งที่แม่พิมพ์จะสามารถผลิตชิ้นงานตลอดอายุการใช้งานตามที่ตกลงไว้ระหว่างกัน
3.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมายถึงกิจการที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่ งหนึ่ ง บริ ษทั ได้รวมงบการเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อานาจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่า
เผือ่ การด้อยค่า(ถ้ามี)
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3.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรก
ราคาทุ นของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยราคาซื้ อรวมภาษีนาเข้า ภาษีซ้ื อที่เรี ยกคืน
ไม่ได้ และต้นทุ นทางตรงอื่ นๆที่เกี่ ยวกับการจัดหาทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้ อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนการเตรี ยมสถานที่ ต้นทุนการขนส่ งเริ่ มแรกและการเก็บรักษา ต้นทุน
การติดตั้ง ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พ ประมาณการรายจ่ายในการรื้ อหรื อขนไปทิ้ง และการบูรณะสถานที่
ภายหลังการเลิกใช้สินทรัพย์ ) ส่ วนลดการค้าต่างๆ และภาษีที่จะได้รับคืนต้องนามาหักจากราคาซื้อ
มูลค่าคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่าคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งานของเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์โรงงานบางส่ วน โดยกาหนดมูลค่าคงเหลือที่อตั ราร้อยละ 10 ของราคาทุนเริ่ มแรกที่ได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่า เสื่ อมราคาคานวณจากราคาทุ นหักมูลค่ าคงเหลื อ โดยวิธี เส้ นตรงตามเกณฑ์อายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่เลิกใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงไว้ดงั นี้
มูลค่าคงเหลือ ณ
จานวนปี
วันที่เลิกใช้งาน
อาคาร
20, 30
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
5, 10
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
5, 10
10% ของราคาทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
3, 5, 10, 15
10% ของราคาทุน
อุปกรณ์สานักงาน
5
10% ของราคาทุน
ยานพาหนะ
5, 7, 10
ราคาตลาด
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
หรื อติดตั้ง
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่สาคัญ จะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หากมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ การปรับปรุ งนั้นจะทาให้บริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้
ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุ งหลักจะตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการ
ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกาไรและรายการขาดทุนจากการจาหน่ายกาหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ
กับราคาตามบัญชีและรวมไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายบันทึกดอกเบี้ยจากการกูย้ ืม เพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินเป็ นส่ วน
หนึ่งของราคาทุนของทรัพย์สินถาวร
ต้นทุนประมาณการรื้ อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระ
ผูกพันของกิจการ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์
การก าหนดค่ า เสื่ อ มราคา บริ ษัท จะพิ จ ารณาแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ า งหากจากกัน เมื่ อ แต่ ล ะ
ส่ วนประกอบนั้นมีสาระสาคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลื อของสิ นทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างสม่าเสมอ
3.10 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การทาให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
3.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี)
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ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ ายบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑ์ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนแต่ ละประเภท
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดงั นี้
จานวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5, 10
3.12 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตรวจสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วา่ ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน (ราคาขายสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ หรื อมูลค่าจากการใช้แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า)
ในกรณี ที่ ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์สู งกว่า มูล ค่า ที่ค าดว่า จะได้รับ คืน บริ ษ ทั จะรั บรู้ ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ต่อไปหรื อยังคงมีแต่เป็ นไปในทางที่ลดลง โดย
บันทึกในบัญชีรายได้อื่น
3.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิด
รายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามระเบียบพนักงานของบริ ษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
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บริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่ วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชาญอิส ระได้ทาการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้อง
ใช้ขอ้ สมมติ ที่หลากหลาย รวมถึ งข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดื อนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกาไรสะสม
3.14 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงิน
บาท งบการเงินรวมนาเสนอในสกุลเงินบาท
รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิด
รายการ กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิ ดขึ้นแล้วบันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามที่เกิ ดขึ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินในสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศซึ่ งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
นั้นบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู้ ก าไรขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ น เป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่า
เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า
เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิ น ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแปลงค่าโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
3.15 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า
ถื อเป็ นสั ญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ า การเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูล ค่ายุติธ รรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่า
กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่าตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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3.16 สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจะถูก
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกการจ่ายชาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่า
ดาเนินงานเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า
3.17 กาไรต่อหุ น้
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหุ ้น
สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจาหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี
3.18 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันหมายถึงบุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุ มโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยและกิ จการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่
ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อมและมี อิทธิ พลอย่า งมี นัยส าคัญกับ บริ ษทั ผูบ้ ริ หารส าคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิ จการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ
บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจานวนที่จะต้องจ่ายคานวณตามหลักเกณฑ์
แห่ งประมวลรั ษ ฎากรในอัตรา 20% ของก าไรก่ อนภาษี เงิ นได้หลังจากปรั บปรุ งบวกกลับด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งไม่สามารถถื อเป็ นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับ
ยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรายได้ในการคานวณภาษี
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่าตามบัญชี กบั ฐานภาษี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี หรื อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยจะรับรู้ ในกาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่ อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีเงินได้สาหรับงวด
ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สิน
ภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิ จการมี สิท ธิ ตามกฎหมายและภาษีเงิ นได้น้ ี ป ระเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษี หน่ วยงาน
เดียวกัน
ดังนั้นบริ ษทั จึงหักกลบสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน
3.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่
สาคัญมีดงั นี้
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ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่า เผื่อการลดลงของมูลค่า สิ นค้า คงเหลื อ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุล ยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้า
นั้น และค่ า เผื่อส าหรั บ สิ นค้า เก่ า ล้า สมัย เคลื่ อนไหวช้าหรื อ เสื่ อมคุ ณภาพพิ จารณาจากอายุ
โดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิด จานวนค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อ
นามาเปรี ยบเทียบกับจานวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและ
เพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละ
ช่ วงเวลาและบันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 124

- 30 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุ นทางภาษี ที่ไม่ ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพีย ง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณ
การว่าควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวน
กาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
4. รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อ
กิ จการที่เกี่ ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิ จ โดยถือตามราคาตลาด
ทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรับรอง
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จากัด
นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ
นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ประเทศ

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย
ไทย
(เทียนจิน) จีน
ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หาร
ผูถ้ ือหุ้นและผูบ้ ริ หาร

ไทย
ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการ

รายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สาหรับรายการที่ไม่มีราคา
ตลาดโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นโยบายราคา
รายได้จากการขาย
ราคาเทียบเคียงตลาดหักส่ วนลด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
ตามที่ตกลงกันในสัญญา
รายได้อื่น
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้อสิ นค้า
ราคาเทียบเคียงตลาดหักส่ วนลด
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ค่าที่ปรึ กษา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ตามที่ตกลงกันในสัญญา
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- 31 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายการที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้อง สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
รายได้จากการขาย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จากัด
ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
รายได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
ซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
คุณคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
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777
777

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

20,980
54,768
-

45,680
52,167
3,527

6,325
6,325

777
76,525

6,325
107,699

-

-

819

338

-

-

52,787
1,999
54,786

51,589
4,998
56,587

-

-

3,680
540
532
4,752

5,966
540
6,506

-

-

455,157
101,977
557,134

549,037
108,742
657,779

-

-

696

-

1,781
1,781

1,620
1,620

696

-

- 32 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด

-

-

210

567

ค่าที่ปรึ กษา
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
คุณพิรุฬห์ เหมมณฑารพ

140

920

140

920

65,129
1,460
66,589

43,278
1,970
45,248

65,129
1,460
66,589

43,278
1,970
45,248

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

-

-

9,754 **

10,698 *

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

-

-

9,754 ***

10,697 *

2,552
7,118
1,259
28

7,181
14,946
2,441
198

10,957

55
24,821

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
บริ ษทั พี.เจ.คอมโพสิ ต จากัด

-

55
55
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- 33 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

-

-

-

1,000 ***

114,997
28,779
249
144,025

12,000 ***

118,509
42,397
256
161,162

*เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นมีการทาสัญญากูย้ ืมระหว่างกันจานวน 300,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ
(จานวน 9.75 ล้านบาท) เป็ นระยะเวลา 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
**เงินให้กยู้ ืมระยะยาวมีการทาสัญญากูย้ ืมระหว่างกันจานวน 300,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ
(จานวน 9.75 ล้านบาท) เป็ นระยะเวลา 3 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
***เงินกูย้ ืมระยะสั้นมีการทาสัญญากูย้ ืมระหว่างกัน อายุสัญญา 3 เดือน คิดดอกเบี้ยระหว่าง
กันอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
พันบาท

เงินสด
เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
420
429
103,338
36,844
6,997
1,086
110,755
38,359

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
190
190
16,459
9,587
6,988
1,076
23,637
10,853

เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
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- 34 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ยงั ไม่ครบกาหนด
ที่เกินกาหนด
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
กิจการอื่น
ที่ยงั ไม่ครบกาหนด
ที่เกินกาหนด
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น- สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

-

55

7,549

15,239
3,599
18,838

-

55

7,549

365,525

336,063

314,341

291,703

103,394
329
198
469,446
469,446
(174)
469,272

142,463
4,919
4,671
140
488,256
488,311
(2,256)
486,055

100,359
329
198
415,227
422,776
(174)
422,602

133,645
4,891
4,671
140
435,050
453,888
(2,256)
451,632

469,272

486,055

3,409
426,011

5,983
457,615

รายการเคลื่อนไหวบัญชีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในระหว่างปี มีดงั นี้

ยอดยกมาต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
ยอดยกไปปลายปี

พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,256
4,268
134
2,256
(2,216)
(4,268)
174
2,256
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- 35 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
7. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สิ นค้าระหว่างทาง
หักค่าเผื่อการลดราคาสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ

2560
90,080
36,329
93,654
43,187
16,249
2,606
282,105
(18,357)
263,748

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
70,449
75,631
32,076
33,346
75,679
76,920
38,995
27,222
16,249
19,427
2,606
3,519
236,054
236,065
(17,132)
(9,144)
218,922
226,921

2559
96,551
37,920
91,792
30,926
19,427
3,519
280,135
(9,449)
270,686

รายการเคลื่อนไหวบัญชีค่าเผือ่ การลดราคาสิ นค้าคงเหลือในระหว่างปี มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมาต้นปี
บวก ตั้งเพิม่ ระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
หัก ตัดบัญชี ระหว่างปี
ยอดยกไปปลายปี

2560
9,449
9,681
(773)
18,357

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
9,144
9,072
8,761
1,716
(773)
(1,644)
17,132
9,144

2559
9,305
1,788
(1,644)
9,449

8. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินมัดจาค่าซื้ อทรัพย์สิน
เงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พิมพ์
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
รวม
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2560
28,530
47,398
32,420
108,348

2559
49,031
10,205
29,778
89,014

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
17,471
48,791
47,398
10,205
21,482
23,626
86,351
82,622
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30,000
1,000
20,000
76,153

30,000
1,000
20,000
178,037

ทุนชาระแล้ว(พันบาท)
2560
2559

100.00

99.98
99.97
99.99
100.00

99.98
99.97
99.99

สัดส่วนเงินลงทุน(%)
2560
2559

199,581
297,977

82,537
(213) *
16,072

103,016
209,575

87,614
759
18,186

วิธีส่วนได้เสี ย (พันบาท)
2560
2559

178,038
229,030

29,993
999
20,000

76,153
127,145

29,993
999
20,000

54,786

52,787
1,999
-

56,587

51,589
4,998
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุนแสดงใน
รายได้เงินปันผลสาหรับปี
งบแสดงฐานะการเงิน (พันบาท)
(พันบาท)
2560
2559
2560
2559

การลงทุนเพิ่มในระหว่างปี
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ลงทุนในหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียน
จิน) พลาสติก จากัด “บริ ษทั ย่อย” จานวน 3,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริ ษทั ชาระเงินเพิ่มทุนจานวน 1,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
หรื อเท่ากับเงินสกุลไทยจานวนเงิน 34,640,171.39 บาท และต่อมาวันที่ 27 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ชาระเงินเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือจานวน 2,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อ
เท่ากับเงินสกุลไทยจานวนเงิน 67,250,885.21 บาท

* เงินลงทุนในบริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด ตามวิธี Equity ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดติดลบ 213,016.51 บาท เนื่องจากได้รับเงินปั นผลต่อเนื่องจน
เกินมูลค่าการลงทุน อย่างไรก็ดี บริ ษทั ยังมีกาไรจากการซื้ อธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน จากการซื้ อธุ รกิจบริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด จานวน 2,834,697.63
บาท แสดงอยูภ่ ายใต้รายการ ส่ วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ในประเทศไทย
1. บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
2. บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
3. บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
ในต่างประเทศ
4. บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

ชื่อ

9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย หุ น้ สามัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้

- 36 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- 37 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หักค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ส่ วนต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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พันบาท
งบการเงินรวม
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

110,029
310,645
92,369
287,415
1,234,822
48,090
73,795
50,030
2,207,195

10,048
9,854
100,154
6,303
1,137
116,240
243,736

(31)
(68)
(9,987)
(1,456)
(400)
(1,113)
(13,055)

5,729
37,960
98,500
922
(143,111)
-

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

64,408
35,555
94,569
447,468
28,908
31,545
702,453

10,508
8,300
24,090
116,272
5,799
2,956
167,925

(28)
(62)
(3,636)
(1,169)
(200)
(5,095)

-

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

(6,381)
1,498,361

(6,339)
1,566,254

- 38 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หักค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ส่ วนต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

110,029
310,645
88,096
282,241
1,113,794
42,303
74,185
1,612
2,022,905

2,309
1,856
79,625
6,223
2,724
100,986
193,723

(180)
(26)
(2,512)
(893)
(3,114)
(2,708)
(9,433)

2,144
3,344
43,915
457
(49,860)
-

110,029
310,645
92,369
287,415
1,234,822
48,090
73,795
50,030
2,207,195

53,900
28,795
72,974
345,748
22,937
29,051
553,405

10,508
6,814
21,618
103,616
6,454
4,304
153,314

(54)
(23)
(1,896)
(483)
(1,810)
(4,266)

-

64,408
35,555
94,569
447,468
28,908
31,545
702,453

3,748
1,473,248

(6,381)
1,498,361
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- 39 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หักค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

110,029
296,535
89,562
274,029
995,029
45,330
73,565
36,280
1,920,359

8,694
9,854
76,404
5,650
1,137
112,262
214,001

(31)
(68)
(9,707)
(1,431)
(400)
(8)
(11,645)

5,728
37,951
93,795
922
(138,396)
-

110,029
296,535
103,953
321,766
1,155,521
50,471
74,302
10,138
2,122,715

50,297
33,210
88,887
372,297
27,299
31,441
603,431
1,316,928

10,509
7,988
22,842
94,518
5,417
2,915
144,189

(29)
(62)
(6,365)
(1,153)
(200)
(7,809)

-

60,806
41,169
111,667
460,450
31,563
34,156
739,811
1,382,904

- 40 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หักค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

110,029
296,535
85,532
269,205
911,438
39,861
73,955
845
1,787,400

2,115
1,506
43,019
5,738
2,724
85,094
140,196

(180)
(26)
(3,191)
(726)
(3,114)
(7,237)

2,095
3,344
43,763
457
(49,659)
-

110,029
296,535
89,562
274,029
995,029
45,330
73,565
36,280
1,920,359

39,789
26,603
68,524
290,575
21,654
28,988
476,133
1,311,267

10,508
6,661
20,387
83,618
6,077
4,263
131,514

(54)
(24)
(1,896)
(432)
(1,810)
(4,216)

-

50,297
33,210
88,887
372,297
27,299
31,441
603,431
1,316,928

ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรเพิ่ม จานวนเงิน 243.74 ล้านบาท
ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งเพิ่มเติมอาคารโรงงาน 10.05 ล้านบาท ซื้ อเครื่ องจักรใหม่เพื่อเพิ่มกาลังการผลิต และ
ทดแทนเครื่ องจักรเดิมและปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการทางานของอุปกรณ์ 225.14 ล้านบาท ซื้ ออุปกรณ์
สานักงาน 6.30 ล้านบาท และซื้อยานพาหนะผูบ้ ริ หาร 1.14 ล้านบาท
ในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2560 บริ ษทั ได้จาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์ให้กบั บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ ง
หนึ่งในมูลค่าตามบัญชี ( ราคาทุน 5.22 ล้านบาท ค่าเสื่ อมราคาสะสม 2.97 ล้านบาท )
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- 41 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
155,789
7,721
163,510

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
137,075
118,047
7,114
8,924
144,189
126,971

2559
144,154
9,160
153,314

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีผลต่างจากการซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่มกิ จการเดียวกัน
จานวนเงิน 7,394,960.09 บาท และ 7,449,968.81 บาท ตามลาดับบริ ษทั บันทึกผลต่างราคาซื้ อกับราคาตาม
บัญชี จากการซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากบริ ษทั ปั ญจวัฒนามาร์ เก็ตติ้ง จากัด ไว้ในบัญชี “ผลต่างจาก
การซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่มกิจการเดียวกัน” แสดงแยกต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ถาวรราคาทุนจานวนรวม
254.14 ล้านบาท และ 175.64 ล้านบาท ตามลาดับที่คิดค่าเสื่ อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั ใช้งานได้
อยู่
ที่ ดินพร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ด้ม าข้า งต้น บางส่ วนได้จ านองเป็ นหลัก ประกันสิ นเชื่ อที่ ไ ด้รับ จาก
ธนาคารในประเทศ ตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 13 และ 15
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการทาประกันวินาศภัยเพื่อคุม้ ครอง
ให้ แ ก่ สิ น ทรั พ ย์ถ าวรเหล่ า นี้ ได้แ ก่ ยานพาหนะทั้ง หมด อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ต้ ัง อยู่ที่ ก รุ ง เทพฯ
สมุทรสาครและชลบุรี และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานที่ต้ งั อยูก่ รุ งเทพฯ สมุทรสาคร ชลบุรี และเมือง
เทียนจิน ประเทศจีน โดยผูร้ ับผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมสถาบันการเงินและบริ ษทั ลีสซิ่ ง
ส่ วนของการทาประกันภัยในประเทศจีน ผูร้ ับผลประโยชน์เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศจีน
11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หักตัดจาหน่ายสะสม
ส่ วนต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
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20,724
13,159
(65)
7,500

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง
861
1,245

-

รับเข้า
(โอนกลับ)
-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

21,585
14,404
(96)
7,085

- 42 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หักตัดจาหน่ายสะสม
ส่ วนต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

20,940
11,969

19,972
12,928
7,044

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หักตัดจาหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

120
1,206

(336)
(16)

รับเข้า
(โอนกลับ)
-

(27)
8,944

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หักตัดจาหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

19,852
11,779
8,073

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

20,724
13,159
(65)
7,500

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

861
1,204

-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิม่ ขึ้น จานวนที่ลดลง

120
1,149

-

รับเข้า
(โอนกลับ)
-

รับเข้า
(โอนกลับ)
-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

20,833
14,132
6,701

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

19,972
12,928
7,044

พันบาท

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี

งบการเงินรวม
2560
2559
1,245
1,206

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,204
1,149
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- 43 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
12. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2560
12,949
(11,197)
1,752

2559
8,595
(11,434)
(2,839)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
12,794
8,593
(10,907)
(11,144)
1,887
(2,551)

การเปลี่ยนแปลงสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปดังนี้
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 138

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

1,039
1,531
6,025
8,595

2
2,562
49
712
1,029
4,354

-

2
3,601
49
2,243
7,054
12,949

11,434
11,434
(2,839)

(237)(237)

-

11,197
11,197
1,752

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

พันบาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

1,175
506
5,205
6,886

(136)
1,025
820
1,709

-

1,039
1,531
6,025
8,595

13,492
13,492
(6,606)

(2,058)
(2,058)

-

11,434
11,434
(2,839)

- 44 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

1,039
1,529
6,025
8,593

2
2,562
49
714
874
4,201

-

2
3,601
49
2,243
6,899
12,794

11,144
11,144

(237)
(237)

-

10,907
10,907

(2,551)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

1,887
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

1,175
395
5,205
6,775

(136)
1,134
820
1,818

-

1,039
1,529
6,025
8,593

13,202
13,202

(2,058)
(2,058)

-

11,144
11,144

(6,427)

(2,551)
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- 45 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ทรัสต์รีซีท
รวม

2560
2,770
329,959
30,855
363,584

2559
324,544
65,655
390,199

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,770
280,000
252,700
30,855
65,655
313,625
318,355

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ 7 แห่ง และกับธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ 2 แห่ง ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินเบิกเกินบัญชีรวมวงเงิน 69.80 ล้าน
บาทอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด และมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินรวมวงเงิน 550
ล้านบาท และ 12 ล้านหยวน อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด และวงเงินการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต
และทาทรัสต์รีซีทสาหรับการสั่งซื้ อเครื่ องจักรจากต่างประเทศรวมวงเงิน 321.44 ล้านบาท (รวมวงเงิน
ทั้งสิ้ น 941.24 ล้านบาท และ 12 ล้านหยวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีวงเงินเบิกเกินบัญชีรวมวงเงิน 50 ล้าน
บาทอัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด และมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นในรู ปตัว๋ สัญญาใช้เงินรวมวงเงิน 640
ล้านบาท และ 6 ล้านหยวน อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด และวงเงินการเปิ ดเลตเตอร์ ออฟเครดิต และ
ทาทรัสต์รีซีทสาหรับการสั่งซื้ อเครื่ องจักรจากต่างประเทศรวมวงเงิน 67.89 ล้านบาท (รวมวงเงินทั้งสิ้ น
757.89 ล้านบาท และ 6 ล้านหยวน)
เงิ นกูย้ ืมกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศสี่ แห่ งค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ของบริ ษทั และเครื่ องจักรของบริ ษทั ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาประกันวินาศภัยทรัพย์สินดังกล่าว
เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมายเหตุ 10)
14. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พิมพ์
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวม
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2560
18,602
9,853
28,455

2559
10,140
13,648
23,788

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
18,602
10,140
7,724
10,455
26,326
20,595

- 46 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
15. เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วย

วงเงิน
1. วงเงินกู้ 40.00 ล้านบาท
2. วงเงินกู้ 40.00 ล้านบาท
3. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
4. วงเงินกู้ 60.80 ล้านบาท
5. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
6. วงเงินกู้ 147.20 ล้านบาท
7. วงเงินกู้ 41.00 ล้านบาท*
8. วงเงินกู้ 48.00 ล้านบาท
9. วงเงินกู้ 40.00 ล้านบาท
10. วงเงินกู้ 200.00 ล้านบาท
11. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
12. วงเงินกู้ 225.00 ล้านบาท
13. วงเงินกู้ 30.00 ล้านบาท
14. วงเงินกู้ 13.70 ล้านบาท
15. วงเงินกู้ 7.00 ล้านหยวน
16. วงเงินกู้ 2.00 ล้านหยวน
รวม
หักส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59
3,982
6,840
25,060
24,800
39,547
53,680
28,923
5,226
23,394
200,000
3,923
7,092
14,790
437,257
(132,563)
304,694

เพิ่มขึ้น
37,890
73,626
225,000
4,235
340,751

ลดลง
(3,982)
(6,840)
(16,080)
(12,000)
(20,642)
(29,400)
(7,638)
(7,074)
(8,040)
(13,360)
(69)
(3,923)
(2,736)
(6,335)
(138,119)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 60
8,980
12,800
18,905
24,280
21,285
36,042
15,354
186,640
73,557
225,000
4,356
8,455
4,235
639,889
(199,946)
439,943

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วงเงิน
1. วงเงินกู้ 40.00 ล้านบาท
2. วงเงินกู้ 40.00 ล้านบาท
3. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
4. วงเงินกู้ 60.80 ล้านบาท
5. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
6. วงเงินกู้ 147.20 ล้านบาท
7. วงเงินกู้ 41.00 ล้านบาท
8. วงเงินกู้ 48.00 ล้านบาท
9. วงเงินกู้ 40.00 ล้านบาท
10. วงเงินกู้ 200.00 ล้านบาท
11. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
12. วงเงินกู้ 225.00 ล้านบาท
รวม
หักส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 59
3,982
6,840
25,060
24,800
39,547
53,680
7,073
5,226
23,394
200,000
389,602
(114,784)
274,818

เพิ่มขึ้น
37,890
73,626
225,000
336,516

ลดลง
(3,982)
(6,840)
(16,080)
(12,000)
(20,642)
(29,400)
(2,418)
(7,074)
(8,040)
(13,360)
(69)
(119,905)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 60
8,980
12,800
18,905
24,280
4,655
36,042
15,354
186,640
73,557
225,000
606,213
(184,426)
421,787
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- 47 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศสามแห่ ง และธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศหนึ่งแห่ง (วงเงิน 1,125.70 ล้านบาท และ 9 ล้านหยวน) ประกอบด้วย
วงเงินกูท้ ี่ 1 (วงเงิน 40 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมวงเงิ น 40
ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มีการผ่อนชาระคืน
เงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน งวดละ 667,000.00 บาท งวด
สุ ดท้ายชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชาระในงวดแรกวันที่ 31
กรกฎาคม 2555 และชาระคืนครบแล้วในระหว่างปี 2560
วงเงินกูท้ ี่ 2 (วงเงิน 40 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมจานวน
เงินต้น 40 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มีการ
ผ่ อ นช าระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 54 งวดเดื อ น งวดละ
740,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ ม
ชาระในงวดแรกวันที่ 31 สิ งหาคม 2556 และชาระคืนครบแล้ว
ในระหว่างปี 2560
วงเงินกูท้ ี่ 3 (วงเงิน 80 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมจานวน
เงินต้น 80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มีการ
ผ่ อ นช าระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อ น งวดละ
1,340,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ ม
ชาระในงวดแรกวันที่ 31 สิ งหาคม 2556 และชาระคืนครบแล้ว
ในระหว่างปี 2560
วงเงินกูท้ ี่ 4 (วงเงิน 60.80 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมจานวน
เงินต้น 60.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มี
การผ่อนชาระคืนเงิ นต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดื อน งวดละ
1,000,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่ เหลื อทั้ง หมด โดย
เริ่ มชาระในงวดแรกวันที่ 31 มกราคม 2557
วงเงินกูท้ ี่ 5 (วงเงิน 80 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมจานวน
เงินต้น 80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มีการ
ผ่ อ นช าระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 48 งวดเดื อ น งวดละ
1,650,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่เหลื อทั้งหมด โดย
เริ่ มชาระในงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
วงเงินกูท้ ี่ 6 (วงเงิน 147.20 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมจานวน
เงินต้น 147.20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มี
การผ่อนชาระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดื อน งวดละ
2,450,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่เหลื อทั้งหมด โดย
เริ่ มชาระในงวดแรกวันที่ 31 มกราคม 2557
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- 48 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วงเงินกูท้ ี่ 7 (วงเงิน 41 ล้านบาท)* เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิน จานวน
เงินต้น 10.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มีการ
ผ่ อ นช าระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 70 งวดเดื อ น งวดละ
135,000.00 บาท โดยเริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 30 เมษายน 2558
ในระหว่า งปี 2558 บริ ษ ัท ได้กู้ยืม เพิ่ ม เติ ม อี ก จ านวนเงิ น ต้น
30.20 ล้า นบาท มี ก ารก าหนดผ่ อ นช าระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วม
ดอกเบี้ย 70 งวด งวดละ 504,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วน
ที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 31 มกราคม 2559 ใน
ระหว่าง ปี 2559 บริ ษทั ได้โอนย้ายวงเงินบางส่ วน จานวนเงิน
26.20 ล้านบาท ให้บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งเป็ นผูก้ ู้ อัตรา
ดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มีการผ่อนชาระคืนเงินต้นไม่รวม
ดอกเบี้ย 60 งวด งวดละ 435,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วน
ที่เหลือทั้งหมด โดยชาระงวดแรกเดือนเมษายน 2559
วงเงินกูท้ ี่ 8 (วงเงิน 48 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งใน
ประเทศได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิน ร่ วมกันจานวนวงเงิน 48 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี
การเบิกใช้แล้วจานวนเงินต้น 10.11 ล้านบาท มีการผ่อนชาระคืน
เงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 77 งวดเดือน งวดละ 800,000.00 บาท โดย
ชาระงวดแรกวันที่ 30 พฤศจิ กายน 2558 ในระหว่างปี 2559
บริ ษทั ได้เปลี่ ยนแปลงการชาระเงิ น ต้นเป็ นงวดละ 168,500.00
บาท งวดสุ ดท้ายช าระส่ วนที่ เหลื อทั้งหมด โดยชาระงวดแรก
วันที่ 31 มีนาคม 2559 ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี 2560 บริ ษทั ได้
กูย้ มื เพิ่มเติมอีก จานวนเงินต้น 37.89 ล้านบาท มีการกาหนดผ่อน
ชาระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวด งวดละ 631,500.00 บาท
งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชาระงวดแรกวันที่
31 พฤษภาคม 2560
วงเงินกูท้ ี่ 9 (วงเงิน 40 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 บริ ษทั ได้ทาสัญญากูย้ ืมเงิน จานวน
เงิ นต้น 40 ล้า นบาท อัตราดอกเบี้ ย ตามที่ ธ นาคารก าหนด ใน
ระหว่างปี 2558 บริ ษทั ได้กูย้ ืมเงินต้น 32.77 ล้านบาท มีการผ่อน
ชาระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60 งวดเดือน งวดละ 670,000.00
บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชาระงวดแรก
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
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- 49 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วงเงินกูท้ ี่ 10 (วงเงิน 200 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 บริ ษ ทั ได้ทาสัญญาเงิ นกู้ยืมจานวน
เงินต้น 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มีการ
ผ่ อ นช าระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อ น งวดละ
3,340,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่ เหลื อทั้ง หมด โดย
เริ่ มชาระในงวดแรกวันที่ 30 กันยายน 2560
วงเงินกูท้ ี่ 11 (วงเงิน 80 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมจานวน
เงินต้น 80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีการเบิกใช้แล้วจานวนเงินต้น 73.56 ล้าน
บาท มี การผ่อนช าระคืนเงิ นต้นไม่รวมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อน
งวดละ 1,330,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด
โดยเริ่ มชาระในงวดแรกวันที่ 31 มีนาคม 2561
วงเงินกูท้ ี่ 12 (วงเงิน 225 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเงินกูย้ ืมจานวน
เงินต้น 225 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด มีการ
ผ่ อ นช าระคื น เงิ น ต้น ไม่ ร วมดอกเบี้ ย 60 งวดเดื อ น งวดละ
3,814,000.00 บาท งวดสุ ดท้า ยช าระส่ วนที่เหลื อทั้ง หมด โดย
เริ่ มชาระในงวดแรกวันที่ 31 มกราคม 2561
วงเงินกูท้ ี่ 13 (วงเงิน 30 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศได้ทา
สัญญากูย้ ืมเงิน จานวนเงินต้น 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยตามที่
ธนาคารกาหนด มีการผ่อนชาระคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ย 60 งวด
เดื อน งวดละ 570,000.00 บาท งวดสุ ดท้า ยช าระส่ วนที่ เหลื อ
ทั้งหมด โดยเริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 31 ตุลาคม 2555 และชาระ
คืนครบแล้วในระหว่างปี 2560
วงเงินกูท้ ี่ 14 (วงเงิน 13.7 ล้านบาท) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งในประเทศได้ทา
สัญ ญากู้ยืม เงิ น จ านวนเงิ น ต้น 6.85 ล้า นบาท อัต ราดอกเบี้ ย
ตามที่ธนาคารกาหนด มีการผ่อนชาระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย
60 งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่
เหลือทั้งหมด โดยเริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 31 มกราคม 2558 ใน
ระหว่างปี 2558 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้กูย้ ืมเพิ่มอีกจานวนเงิน
ต้น 5.60 ล้านบาท มีการผ่อนชาระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 60
งวดเดือน งวดละ 114,000.00 บาท งวดสุ ดท้ายชาระส่ วนที่เหลือ
ทั้งหมด โดยเริ่ มชาระงวดแรกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558
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- 50 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วงเงินกูท้ ี่ 15 (วงเงิน 7 ล้านหยวน) เมื่อวันที่ 27 สิ งหาคม 2558 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้ทาสัญญา
กูย้ ืมเงิน วงเงินกู้ 4.00 ล้านหยวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
บริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ทาสัญญากูย้ ืมเพิ่ม 3.00 ล้านหยวน รวมเป็ น
วงเงินกูใ้ หม่ 7.00 ล้านหยวน อัตราดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกาหนด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีการเบิกใช้แล้วจานวนเงินต้น 3.44 ล้าน
หยวน มีการผ่อนชาระคืนเงิ นต้นไม่รวมดอกเบี้ย 12 งวด (สาม
เดือนเท่ากับหนึ่ งงวด) งวดละ 286,418.75 หยวน งวดสุ ดท้ายชาระ
ส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยชาระงวดแรกวันที่ 21 สิ งหาคม 2559
วงเงินกูท้ ี่ 16 (วงเงิน 2 ล้านหยวน) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้ทาสัญญา
กู้ยืมเงิ น วงเงิ นกู้ 2.00 ล้านหยวน อัตราดอกเบี้ ยตามที่ ธนาคาร
กาหนด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีการเบิกใช้แล้วจานวนเงินต้น
0.85 ล้านหยวน มีการผ่อนชาระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ย 9 งวด
(สามเดื อนเท่ากับหนึ่ งงวด) งวดละ 94,886.67 หยวน งวดสุ ดท้าย
ชาระส่ วนที่เหลือทั้งหมด โดยชาระงวดแรกวันที่ 10 มกราคม 2561
เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ของบริ ษ ทั และ/หรื อเครื่ องจักรของบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยตลอดจนผลประโยชน์จากการทาประกันภัย
ทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมายเหตุ 10) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั รา
ดอกเบี้ย ตามข้อกาหนดของธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาที่สาคัญ โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
เงื่อนไข
เงื่อนไขที่กาหนด
ตามสัญญา
1. บริ ษทั จะดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio)
1.5 เท่า
ไว้ในอัตราส่ วนไม่เกินกว่า
2. บริ ษทั จะดารงอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR)
1.5 เท่า
ไว้ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
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- 51 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นสัญญาเช่าทรัพย์สินซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชีตามวิธีสัญญาเช่าการเงิน
ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินต้น
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลัง
จากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

1,796

2560
ดอกเบี้ย
รอตัด
138

1,981
3,777

80
218

ภาษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชาระ

เงินต้น

1,934

3,192

2,061
3,995

3,031
6,223

2559
ดอกเบี้ย
รอตัด
230
155
385

ภาษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชาระ
3,422
3,186
6,608

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินต้น
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ถึงกาหนดการจ่ายชาระหลัง
จากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี
รวม

1,796

2560
ดอกเบี้ย
รอตัด
138

1,981
3,777

80
218

ภาษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชาระ

เงินต้น

1,934

3,192

2,061
3,995

3,031
6,223

2559
ดอกเบี้ย
รอตัด
230
155
385

ภาษีซ้ื อ
รอตัด
-

ยอดชาระ
3,422
3,186
6,608

ในระหว่างปี 2560 และ 2559 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่าการเงินจานวน 1 สัญญา และ 2 สัญญา เพื่อซื้ อ
ยานพาหนะและเครื่ องจักร มูลค่าตามสัญญา 864,048 บาท และ 2,097,196.27 บาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาวยานพาหนะและเครื่ องจักร ใน
ลักษณะของสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศรวม 1 แห่ง จานวน 9 สัญญา มูลค่าตามสัญญารวม
เป็ นเงิน 7,765,147.15 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) ระยะเวลาผ่อนชาระ 48 งวดเดือน จ่ายชาระงวดเดือนละ
151,718.76 บาท (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม) ภายใต้เงื่ อนไขของสัญญาดังกล่ าวข้างต้น บริ ษทั มีสิทธิ ในการ
เลื อกที่จะซื้ อทรัพย์สินตามสัญญาเช่ าเมื่อสิ้ นสุ ดตามสัญญาเช่ าได้ท้ งั 9 สัญญา เป็ นเงินรวม 2,352,127.21
บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดต่างๆ ที่กาหนดไว้
ในสัญญาดังกล่าว
หนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ นส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี ได้แสดงไว้ในส่ วนของหนี้ สิ น
หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน
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- 52 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
17. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
พนักงาน ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
พันบาท

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกมาต้นปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหว่างปี
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี

งบการเงินรวม
2560
2559
39,668
29,480
6,504
7,053
3,235
(100)
46,172
39,668

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
37,172
27,663
6,075
6,662
2,847
43,247
37,172

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
พันบาท
งบการเงินรวม
2560
2559
รับรู ้ในกาไรขาดทุน :
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม
รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง
การเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2,646
1,789
1,460
5,895
609
6,504

2,599
1,978
1,970
6,547
506
7,053

2,267
1,781
1,460
5,508
567
6,075

2,253
1,971
1,970
6,194
468
6,662

-

(613)

-

(610)

-

3,318
530
3,235

-

3,123
334
2,847
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- 53 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
งบการเงินรวม
2560
อัตราคิดลด
1.71%, 1.75%, 1.55%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3%
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน
5 - 18%
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน
7 - 85%
อัตราการทุพพลภาพ
5% ของตาราง
อัตรามรณะปี 2551
อัตราการเสี ยชีวิต
100% ของตาราง
อัตรามรณะปี 2551

2559
1.71%, 1.75%, 1.55%
3%
5 - 18%
7 - 85%
5% ของตาราง
อัตรามรณะปี 2551
100% ของตาราง
อัตรามรณะปี 2551

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
1.55%
1.55%
3%
3%
10 - 46%
10 - 46%
10 - 85%
10 - 85%
5% ของตาราง
5% ของตาราง
อัตรามรณะปี 2551 อัตรามรณะปี 2551
100% ของตาราง
100% ของตาราง
อัตรามรณะปี 2551 อัตรามรณะปี 2551

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (พันบาท)
2560
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(2,018)
2,803
(2,167)

2559
ลดลงร้อยละ 1
2,229
(2,575)
1,094

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(1,876)
2,173
(2,016)

ลดลงร้อยละ 1
2,074
(2,000)
1,016

งบการเงินเฉพาะกิจการ(พันบาท)
2560
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(1,189)
2,535
(1,956)

2559
ลดลงร้อยละ 1
2,003
(2,338)
947

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
(2,018)
1,958
(1,827)

ลดลงร้อยละ 1
2,229
(2,575)
1,094

18. สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรร
ทุนสารอง (“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสม
(ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้ จะนาไปจ่าย
เป็ นเงินปั นผลไม่ได้
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- 54 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
19. การจัดสรรกาไรสะสม
บริ ษทั ใหญ่
ปี 2560
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ
การจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ในอัตราหุ ้นละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงิ นจานวนทั้งสิ้ นไม่เกิ น
74,630,392.85 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนซึ่ งได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล ในอัตรา
หุ น้ ละ 0.07 บาท และจากกาไรสุ ทธิ จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนที่อยูภ่ ายใต้บงั คับอัตราภาษี
ร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ ในอัตราหุ น้ ละ 0.06 บาท กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ปี 2559
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติ อนุมตั ิ
การจัดสรรกาไรส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,103,997.25 บาท รวมเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมายจานวน 28,703,997.25 บาท จานวนดังกล่าวเป็ นการตั้งสารองไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนแล้ว รวมเป็ นเงินจานวนทั้งสิ้ น 57,407,994.50 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุ ทธิ และกาไรสะสม
ของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท และ
จากกาไรสุ ทธิ จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนที่อยูภ่ ายใต้บงั คับอัตราภาษีร้อยละ 20 ของกาไร
สุ ทธิในอัตราหุน้ ละ 0.03 บาท โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
บริ ษทั ย่อย
ปี 2560
ตามรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั มิลล์แพค จากัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 ที่ ประชุ มมีมติให้จ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ในอัตราหุน้ ละ 4,400.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 52,800,000.00 บาท โดยไม่ตอ้ งตั้งสารอง
ตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
จ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 21 กันยายน 2560
ตามรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 ของบริ ษ ัท เอลิ แก็ นซ์ แพคเกจจิ้ ง จากัด
(บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 200 บาท เป็ นจานวนเงิ นรวม 2,000,000.00 บาท โดยไม่ตอ้ งตั้ง
สารองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่ องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แล้ว โดยจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 21 กันยายน 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ปี 2559
ตามรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริ ษทั มิลล์แพค จากัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ ป ระชุ มมี มติ ให้จ่า ยเงิ นปั นผลจากกาไรสะสมที่ ยงั ไม่ ได้จดั สรร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ในอัตราหุน้ ละ 4,300.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 51,600,000.00 บาท โดยไม่ตอ้ งตั้งสารอง
ตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 กันยายน 2559
ตามรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญผูถ้ ื อหุ ้น ครั้ งที่ 1/2559 ของบริ ษ ัท เอลิ แก็ นซ์ แพคเกจจิ้ ง จากัด
(บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ ้นละ 500 บาท เป็ นจานวนเงิ นรวม 5,000,000.00 บาท โดยไม่ตอ้ งตั้ง
สารองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่ องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แล้ว โดยจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 กันยายน 2559
20. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ง
และบริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่ วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนด
ของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
รายการค่าใช้จ่ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ค่าใช้จ่ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
6,272
5,116
5,991
4 ,902
21. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินเจ็ดแห่ ง
หลายวงเงินรวมทั้งสิ้ นเป็ นวงเงิน 2,471.50 ล้านบาท 7 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 21 ล้านหยวน และ
2,009.70 ล้านบาท 2 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 13 ล้านหยวน ตามลาดับโดยมีวตั ถุประสงค์หลาย
ประการ ได้แก่ สิ นเชื่อเงินทุนหมุนเวียน เงินเบิกเกินบัญชี ตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินกูย้ มื ระยะยาว การให้ธนาคาร
ออกหนังสื อค้ าประกันและการเปิ ดเลตเตอร์ออฟเครดิตและทาทรัสต์รีซีท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั
มีการเบิกใช้แล้วหลายวงเงินรวมเป็ นเงินกูย้ มื ทั้งสิ้ น 1,505.89 ล้านบาท คงเหลือวงเงิน 942.99 ล้านบาท และ
มีการเบิกใช้แล้ว 5.29 ล้านหยวน คงเหลือวงเงิน 15.71 ล้านหยวน วงเงินดังกล่าวค้ าประกันโดยจดจานอง
ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ า งบนที่ ดิ น ของบริ ษ ัท (ดู ห มายเหตุ ข้อ 10) ตลอดจนยกผลประโยชน์ จ ากการท า
ประกันภัยทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงินแห่งนั้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่ อประเภท ขอให้ธนาคารออกหนังสื อค้ า
ประกันเฉพาะราย (Standby Letter of Credit) กับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง รวมวงเงิน 62.50 ล้านบาท
และ 80.00 ล้านบาท ตามลาดับ ค้ าประกันโดยการจดจานองเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั
22. ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารนี้ เป็ นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผบู้ ริ หารและกรรมการของบริ ษทั
ประกอบด้วยค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ ยวข้องและค่าตอบแทนกรรมการ
รวมไปถึ งผลประโยชน์ตอบแทนในรู ปอื่น ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั หมายถึงบุคคลที่กาหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
23. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
23.1 ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี

2,768

8,258

-

4,204

ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ

(4,591)

(3,767)

(4,438)

(3,876)

รวม

(1,823)

4,491

(4,438)

328

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 151

- 57 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
23.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกาไรทางภาษีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสาหรับปี
อัตราภาษีที่ใช้ (%)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้คานวณตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถนามาหักใน
การคานวณกาไรทางภาษี
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณ
กาไรทางภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรื อกาไรที่ไม่ตอ้ งนามาคานวณ
กาไรทางภาษี
- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น
- กาไรของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนที่ได้รับยกเว้น
- ค่าใช้จ่ายที่หกั เป็ นรายจ่ายได้เพิ่มในทางภาษี
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อื่นๆ
รวมรายการกระทบยอด
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
2560
2559
32,139
145,477
20%
20%
6,428
29,095

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
35,829
139,594
20%
20%
7,166
27,919

2,200

1,726

2,200

1,579

(18,415)
(1,346)
8,057
1,253
(8,251)
(1,823)

(18,783)
(7,258)
(289)
(24,604)
4,491

(10,958)
(10,531)
(1,346)
8,057
974
(11,604)
(4,438)

(11,317)
(8,810)
(7,256)
(1,787)
(27,591)
328

23.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2560

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี

2559

จานวนภาษี

อัตราภาษี

จานวนภาษี

อัตราภาษี

(พันบาท)

(%)

(พันบาท)

(%)

32,139

145,477

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้

6,428

20.00

29,095

20.00

รายการกระทบยอด

(8,251)

(25.67)

(24,604)

(16.91)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

(1,823)

(5.67)

4,491

3.09
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
จานวนภาษี
(พันบาท)
กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

อัตราภาษี
(%)

จานวนภาษี
(พันบาท)

35,829

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด

2559
อัตราภาษี
(%)

139,594

7,166

20.00

27,919

20.00

(11,604)

(32.39)

(27,591)

(19.77)

(4,438)

(12.39)

328

0.23

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย
รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และงานระหว่างทา
ซื้ อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

8,062
115,954
1,460,580
465,865
169,182

(20,697)
128,861
1,374,099
443,306
154,520

2559

6,452
532,243
913,680
405,937
145,392

(13,623)
640,539
790,215
385,342
128,120

25. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ด้วยจานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ ออกและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี หลังจากได้ปรับจานวนหุ ้นสามัญเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของการจ่ายหุ น้ ปั นผล และกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานของปี ก่อนได้ถูกคานวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือน
ว่าการจ่ายหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของปี แรกที่เสนอรายงาน
งบการเงินรวม
2560
กาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ (พันบาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(พันหุ้น)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน

(บาทต่อหุ ้น)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

33,962
574,080

140,986
574,080

40,267
574,080

139,266
574,080

0.06

0.25

0.07

0.24
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- 59 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
26. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ มบริ ษทั ได้นาเสนอข้อมูล ทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานดาเนิ นงานเป็ นรู ปแบบหลักในการ
รายงาน ส่ วนงานดาเนิ นงานพิจารณาจากระบบการบริ หารจัดการและโครงสร้ างการรายงานทางการเงิ น
ภายในที่ได้รายงานต่อผูม้ ี อานาจการตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการ
กาหนดส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ รายได้และผลการดาเนิ นงานจากส่ วนงานเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน
หรื อที่สามารถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล
ข้อมูลตามส่ วนงาน ใช้สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานและจัดสรรทรัพยากรสาหรับผูบ้ ริ หาร
กลุ่มบริ ษทั ประเมินความสามารถในการดาเนินงานตามอัตรากาไรขั้นต้น
ส่ วนงานที่รายงาน
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุ รกิจที่สาคัญดังนี้
ส่ วนงานที่ 1 โรงงาน-สาขาสมุทรสาคร
ส่ วนงานที่ 2 โรงงาน-สาขาชลบุรี
ส่ วนงานที่ 3 โรงงาน-สาขากรุ งเทพ
ส่ วนงานที่ 4 โรงงาน-สาขาเทียนจิน (ประเทศจีน)
ส่ วนงานที่ 5 ส่ วนงานธุ รกิจซื้อมา-ขายไป
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1,198,719

144,513

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ตามส่ วนงาน

75,748

- ระหว่างส่ วนงาน

รวม

1,122,971

- ลูกค้าภายนอก

รายได้จากการขายสิ นค้า

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2560

184,374

1,331,097

101,160

1,229,937

2559

สมุทรสาคร

36,746

363,085

197,011

166,074

2560

38,695

384,954

207,803

177,151

2559

กรุ งเทพฯ

178,905

1,104,667

1,105

1,103,562

2560

2559

204,243

1,049,952

214

1,049,738

ชลบุรี

กลุ่มโรงงานผลิตประเทศไทย

360,164

2,666,471

273,864

2,392,607

2560

รวม

427,312

2,766,003

309,177

2,456,826

2559

27,156

238,870

-

238,870

28,135

238,007

-

238,007

2559

ประเทศจีน

กลุ่มโรงงานผลิต
2560

ข้อมูลทางการเงินรวม

พันบาท

- 60 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

3,769

212,563

154,913

57,650

2560

3,759

232,220

177,319

54,901

2559

ประเทศไทย

กลุ่มซื้ อมาขายไป

2,842

(428,777)

(428,777)

-

2560

6,357

(486,496)

(486,496)

-

2559

ระหว่างกัน

ตัดรายการ

393,931

2,689,127

-

2,689,127

2560

รวม

465,563

2,749,734

-

2,749,734

2559

- 61 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลูกค้ารายใหญ่
รายได้ของลู กค้ารายใหญ่ จากส่ วนงานธุ รกิ จกลุ่ มโรงงานผลิ ตและซื้ อมาขายไปประเทศไทยของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินประมาณ 1,053 ล้านบาท สาหรับปี 2560 (830 ล้านบาท สาหรับปี 2559) จาก
รายได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
27. สัญญาเช่าและบริ การระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าและบริ การระยะยาวดังนี้
27.1 บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ ก ารเก็บสิ นค้ากับบริ ษทั ในประเทศสามแห่ งหนึ่ ง กาหนดระยะเวลา
2 - 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตราค่าบริ การเดือน
ละ 713,020 บาท
27.2 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาเช่ าอาคารโรงงานและบริ การกับบริ ษทั แห่ ง
หนึ่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน(เทียนจิน) เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2560 มีอตั ราค่าเช่าและบริ การดังนี้
ในปี 2560 เดือนละ 1,242,884.23 บาท (244,802 หยวน อัตราแลกเปลี่ยน 5.0771 บาท
ต่อหยวน)
ในปี 2559 เดือนละ 1,277,009.63 บาท (244,802 หยวน อัตราแลกเปลี่ยน 5.2165 บาท
ต่อหยวน)
27.3 บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่ งหนึ่ งได้ทาสัญญาเช่ าที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั โรงงานจากบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
กันเป็ นเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 และมีการต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี มีอตั ราค่า
เช่าเดือนละ 148,456.00 บาท
27.4 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานแก่บริ ษทั มิลล์แพค จากัด ในอัตราค่าเช่าเดือนละ
628,000 บาท กาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และมี ก ารต่ อ สั ญ ญาออกไปอี ก 3 ปี และในเดื อนกรกฎาคม 2559 บริ ษ ัท ได้แ ก้ไ ขสั ญญา
เนื่องจากลดพื้นที่ในการเช่า โดยกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นเดือนละ 270,000 บาท
นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็ นต้นไป
27.5 บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้เช่าและบริ การพื้นที่อาคารโรงงานแก่บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด ในอัตรา
ค่าเช่าและบริ การเดือนละ 44,040 บาท กาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผูเ้ ช่ามีสิทธิ์ต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการชาระค่าเช่าทรัพย์สินและบริ การตาม
สัญญาคงเหลือสรุ ปดังนี้
จ่ายชาระภายใน
1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
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2560

งบการเงินรวม

19,838
2,926
-

พันบาท

2559
22,992
38,139
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
7,230
1,144
-

6,048
5,528
-
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บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

3. ได้รับยกเว้น / ลดหย่อนอากรขาเข้า
สาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28

ได้รับยกเว้น ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28 ตามมาตรา 28

ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28

ได้รับลดหย่อน
ตามมาตรา 28

บัตรส่งเสริ มการลงทุน
1080(10)/2553 1745(2)/2555 1044(2)/2557 58-2011-0-00-1-0 58-2010-0-00-1-0
วันที่อนุมตั ิให้การส่งเสริ ม
28 ธ.ค. 2552 16 ม.ค.2555 15 ต.ค.2556
17 มี.ค.2558
23 มี.ค.2558
เพื่อผลิตบรรจุภณั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ประเภท 6.12 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรื อเคลือบด้วยพลาสติก
สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สาหรับ
กาไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการ
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ยกเว้น 7 ปี
ที่ได้รับการส่งเสริ ม นับแต่วนั ที่เริ่ มมี
รายได้จากการประกอบกิจการนั้น
2. ระยะเวลาที่สามารถนาผลขาดทุนใน
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริ มไปหักออก
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
5 ปี
จากกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

28. สิ ทธิและประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการลงทุน

- 62 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28

5 ปี

5 ปี

ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28

ยกเว้น 8 ปี

ยกเว้น 8 ปี

บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
สาขา
สาขา
กรุ งเทพ
สมุทรสาคร
มหานคร
1379(5)/2556 1882(5)/2555
26 ก.ย.2554
3 เม.ย.2555

- 63 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
29. การดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศ ซึ่ งแยกส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและ
ที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มการลงทุน
(หมายเหตุ 28)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้

2560
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
การลงทุน

720,211
956
721,167

1,968,916
4,873
1,973,789

รวม

2,689,127
5,829
2,694,956

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มการลงทุน
(หมายเหตุ 28)
812,015
118
812,133

2559
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
การลงทุน
1,937,719
7,463
1,945,182

รวม

2,749,734
7,581
2,757,315

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มการลงทุน
(หมายเหตุ 28)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้

2560
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
การลงทุน

720,211
776
720,987

1,748,143
54,786
8,122
1,811,051

รวม

2,468,354
54,786
8,898
2,532,038

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มการลงทุน
(หมายเหตุ 28)
812,015
15
812,030

2559
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
การลงทุน
1,746,137
56,586
14,260
1,816,983

รวม

2,558,152
56,586
14,275
2,629,013

30. เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิ นหมายถึงสัญญาใดๆที่ทาให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิ จการหนึ่ งและหนี้ สิน
ทางการเงินหรื อตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่มีสาระสาคัญและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีนโยบายในการให้สินเชื่ อที่ระมัดระวังโดยพิจารณาจากความสามารถในการชาระหนี้ ดี โดยจานวนที่อาจ
ต้องสู ญเสี ยสู งสุ ดจากการให้สินเชื่ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
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- 64 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากมีเงิ นกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ความเสี่ ยงของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยโดยส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเนื่ องจาก
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
ความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ องอาจเกิ ดจากการที่บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่ส ามารถขายสิ นทรั พย์ทาง
การเงิ นได้ทนั เวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจมีความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องดังปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหากบริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินชาระ
ค่าสิ นค้าจากลูกหนี้การค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทนั กันกับการจ่ายชาระหนี้ทางการค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคารและลูกหนี้
การค้าซึ่ งมีสภาพคล่องและเปลี่ยนเป็ นเงินได้เร็ วแสดงในมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ เนื่ องจากบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้ การค้าค่าซื้ อสิ นค้าและเครื่ องจักรเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เฉพาะบริ ษทั มีการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศ 6 สัญญาดังนี้
สกุลเงิน

จานวนสัญญา

ดอลลาห์สหรัฐอเมริ กา

6

จานวนเงินที่ซ้ื อ
1,400,000

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจานวนที่ซ้ื อ
32.50 - 33.09 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
เยน
หยวน

งบการเงินรวม
หนี้ สิน

481,661.49
79,530.01
3,007,580.00
663,399.54

อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.8472
39.3938
0.29363
5.0771
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- 65 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
เยน
หยวน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้ สิน

481,661.49
79,530.01
3,007,580.00
663,399.54

อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.8472
39.3938
0.29363
5.0771

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
เยน
หยวน

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
เยน
หยวน

งบการเงินรวม
หนี้ สิน

586,118.35
61,013.25
3,900,200.00
13,777,185.12
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้ สิน

586,118.35
61,013.25
3,900,200.00
49,000.00

อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.0025
38.1362
0.311335
5.2165

อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.0025
38.1362
0.311335
5.2165

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจานวนเงินที่ผซู้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทางการเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันมูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาตลาดที่กาหนดหรื อกระแสเงินสดคิดลด
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ส่ วนใหญ่มีราคาตามบัญชี ใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม
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- 66 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
31. สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เฉพาะบริ ษทั มีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสาหรับการ
สั่งซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศคงเหลือ (ดูหมายเหตุ 30) ดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลาห์สหรัฐอเมริ กา

จานวนสัญญา
6

จานวนเงินที่ซ้ื อ
1,400,000

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจานวนที่ซ้ื อ
32.50 - 33.09 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เฉพาะบริ ษทั มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสาหรับการสั่งซื้อ
สิ นค้าจากประเทศจีนคงเหลือ (ดูหมายเหตุ 30) ดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลาห์สหรัฐอเมริ กา

จานวนสัญญา
2

จานวนเงินที่ซ้ื อ
400,000.00

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจานวนที่ซ้ื อ
34.69 - 34.80 บาท

32. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เฉพาะบริ ษทั มี สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของภาระหนี้ สินทางการเงิ นระยะยาว สกุลเงิ นบาทเป็ นจานวนเงิ น
รวม 200 ล้า นบาท โดยคู่สั ญญามี ข ้อตกลงจะจ่า ยชาระดอกเบี้ ยและเงิ นต้นระหว่า งกันตามเงื่ อนไขและ
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
33. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดารงไว้ ซึ่ งความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
34.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ธนาคารในประเทศสองแห่งออกหนังสื อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าใน
โรงงานเป็ นจานวน 15.33 ล้านบาท
34.2 บริ ษ ทั ได้ใ ห้ธ นาคารผูใ้ ห้สินเชื่ อ หลัก กับ บริ ษ ทั ออกหนัง สื อค้ า ประกันสัญญาซื้ อขายของ
บริ ษทั กับบริ ษทั คู่สัญญาเป็ นจานวนเงิน 94.81 ล้านบาท
34.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มาซึ่ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์จานวน
เงิน 23.38 ล้านบาท
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- 67 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
35. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติ
อนุ ม ตั ิ ใ ห้บ ริ ษ ทั ปั ญ จวัฒ นา (เที ย นจิ น ) พลาสติ ก จากัด บริ ษ ัท ย่อ ยในเมื อ งเที ย นจิ น ประเทศจี น เข้า
ดาเนิ นการเพื่อทาสัญญาซื้ อที่ดิน เนื้ อที่ไม่เกิ น 18 ไร่ 3 งาน ในราคารวมไม่เกิ น 24.2 ล้านหยวน หรื อคิด
เทียบเท่าเป็ นเงินสกุลไทยจานวน 120 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษี) และดาเนินการเพื่อทาสัญญาก่อสร้างอาคาร
โรงงาน เนื้อที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร และ 10,000 ตารางเมตร ในระยะแรกและระยะที่สอง ตามลาดับ
โดยมูลค่าก่อสร้างเป็ นวงเงินรวมไม่เกิน 60.5 ล้านหยวน หรื อคิดเทียบเท่าเป็ นเงินสกุลไทยจานวน 300 ล้าน
บาท (ยังไม่รวมภาษี) โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ 4.959 บาทต่อ 1 หยวน
การด าเนิ น การดัง กล่ า วเป็ นการลงทุ น เพื่ อก่ อสร้ า งโรงงานแห่ ง ใหม่ เ พื่ อรองรั บ การขยายธุ ร กิ จ
ทดแทนการเช่าแบบในปั จจุบนั ซึ่ งมีขอ้ จากัดในขยายกิจการ อีกทั้งเพื่อรองรับโอกาสการเติบโตในประเทศ
จีนในอนาคต ทั้งนี้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนทั้งจากเงินทุนหมุนเวียน และจากสถาบัน
การเงินทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญากูย้ ืม
เงินปัจจุบนั เป็ นสาคัญ
ทั้งนี้ในการคัดเลือกผูข้ ายและผูร้ ับเหมา บริ ษทั จะพิจารณาจากคุณสมบัติ ราคา และคู่สัญญาต้องไม่มี
ความสัมพันธ์ในลักษณะบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนยั สาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรื อจาหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ที่ บจ/ป 22-01 เรื่ อง การ
เปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนใน รายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
36. มาตรฐานการบัญชีปรับปรุ งใหม่ที่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการบัญชี แ ละการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งใหม่
โดยมี ผ ลบังคับ ใช้ถื อปฏิ บ ตั ิ กบั งบการเงิ นส าหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ ม ต้นในหรื อหลัง วันที่
1 มกราคม 2561 เป็ นต้นไป มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
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- 68 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้ น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
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- 69 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2560)
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เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่
ผูเ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

- 70 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้น
จากการรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุ ง 2560)
สัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการ
(ปรับปรุ ง 2560)
รื้ อถอน การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพ
แวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง
2560) เรื่ องการรายงานทางการเงินใน
สภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
(ปรับปรุ ง 2560)
และการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2560)
ผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2560) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2560)
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
(ปรับปรุ ง 2560)
สาหรับเหมืองผิวดิน
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- 71 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2560
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2560)
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เชื่ อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้นจะไม่
มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
37. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
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ประวัติกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
 ประวัติกรรมการ
1. ดร.ดำริ สุโขธนัง
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
68 ปี
- ปริญญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาโท Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาเคมีเทคนิค (เกียรตินิยม) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 44
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุน่ 14 สานักงานข้าราชการพลเรือน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ ที่ 20/2013
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ DCP70/2006
- ปี 2557–ปจั จุบนั
- ปี 2552–ปจั จุบนั
- ปี 2554–2557

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

- ปี 2551 - 2552
- ปี 2546 - 2551
- ปี 2543 – 2546
- ปี 2542 – 2543
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
15 กรกฎาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
6 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
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บริษทั ปญจวั

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี
- ไม่ม ี

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2560

8/8 ครัง้
1/1 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

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

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

78 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสว่างวิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- ปี 2554 – ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2553 – ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1) บริษทั มิลล์แพค จากัด
2) บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
7 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หุน้ สามัญจานวน 96,169,439 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
16.75
ขายหุน้ จานวน 10,000,000 หุน้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
หุน้ สามัญจานวน 114,797,874 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
20.00
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบิดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดาดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษทั
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บริษทั ปญจวั

8/8 ครัง้

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

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2556–ปจั จุบนั

74 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011

- ปี 2554–2556
- ปี 2557–ปจั จุบนั

กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด

- ปี 2557–2558
- ปี 2554–ปจั จุบนั
- ปี 2554–ปจั จุบนั
- ปี 2554–ปจั จุบนั
- ปี 2554-2556
- ปี 2533–ปจั จุบนั
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 5 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
7 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หุน้ สามัญจานวน 114,797,874 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 20.00
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
หุน้ สามัญจานวน 96,169,439 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 16.75
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
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บริษทั ปญจวั

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

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

- ไม่ม ี

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2560

8/8 ครัง้

คณะกรรมการบริษทั

4. นำยวิ วรรธน์ เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

ประวัติกำรทำงำน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
52 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุน่ 33/2017
- หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 32/2003
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 24/2017
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
- ปี 2558–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557-2558
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2554– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2554–2557
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2556
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
ั
- ปี 2553– ปจจุบนั กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2553– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
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ปร ะ วั ติ ก ำร ท ำง ำน - ปี 2551– ปจั จุบนั
(ต่อ)
- ปี 2548– ปจั จุบนั
- ปี 2547 – 2554
- ปี 2530 – 2554
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

กรรมการ : บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั ปญั จวัฒนามาร์เก็ตติง้ จากัด)
กรรมการ : บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

- ไม่ม ี
จานวน 6 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2. บริษทั มิลล์แพค จากัด
3. บริษทั ปญั จวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
6. บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
กำรด ำรงต ำแหน่ งในบริ ษัท อื่ นที่ อ ำจท ำให้ - ไม่ม ี
เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
30 พฤศจิกายน 2530
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
30 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 69,175,360 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 12.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560
โอนหุน้ จานวน 4,000,000 หุน้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
และขายหุน้ จานวน 2,050,000 หุน้
หุน้ สามัญจานวน 6,050,000 คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
8/8 ครัง้
1/1 ครัง้
3/3 ครัง้
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5. นำยสำธิ ต เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ /กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการตลาด
50 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
- หลักสูตร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 29/2017
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน่ ที่ 11/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 121/2011
- หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture
- หลักสูตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประวัติกำรทำงำน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการตลาด
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2538 – ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – 2554 กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2536 - 2546
กรรมการบริหาร : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2534 - 2536
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

- ไม่ม ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั มิลล์แพค จากัด
2. บริษทั พลาสแทค แล็บ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
9 ตุลาคม 2535
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
25 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หุน้ สามัญจานวน 32,661,428 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 5.69
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กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)

- ไม่ม ี –
- ไม่ม ี -

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

- ไม่ม ี
7/8 ครัง้
3/3 ครัง้

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

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
44 ปี

- ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 150/2011
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุน่ ที่ 2/2011
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุน่ ที่ 13/2011
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุน่ 13/2014
สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรขัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11/2013
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุน่ ที่ 5
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ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2556 -ปจั จุบนั
-

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

- ปี 2551-2554

- ปี 2547-2551

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

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 5 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
4. บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
5. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
7 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 หุน้ สามัญจานวน 35,688,640 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 6.22
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
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ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2560

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8/8 ครัง้
3/3 ครัง้

7. นำงสำวจรัญญำ แสงสุขดี
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

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

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

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

ประวัติกำรทำงำน

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

- ไม่ม ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
2. บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
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กำรดำรงต ำแหน่ งในบริ ษัท อื่ นที่ อ ำจท ำให้ เ กิ ด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2560
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำร
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2560

- ไม่ม ี
28 มกราคม 2554
7 ปี
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
- ไม่ม ี –
- ไม่ม ี –
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8/8 ครัง้
6/6 ครัง้
3/3 ครัง้

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

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

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 240/2017
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ ที่ 9/2017
- หลักสูตร Compensation Survey รุน่ ที่ 1/2011
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committeeรุน่ ที่ 12/2011
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 35/2005
- 2554 -ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง :
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการการตรวจสอบ :
: บริษทั สตาร์ส ไมโคร อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

ประวัติกำรทำงำน
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ประวัติกำรทำงำน
(ต่อ)

- ปี 2553–ปจั จุบนั
- ปี 2552–ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
: บริษทั ยูเอซี โกลบอล จากัด (มหาชน)
(ชื่อเดิม บริษทั ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลั ส์ จากัด (มหาชน))
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด

- ปี 2551–ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)

- ปี 2549–ปจั จุบนั
- ปี 2550 – 2553

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ :
บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั ่น จากัด (มหาชน)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ปี 2547 – 2549

รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

-

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

กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 1 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
7 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 156,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.03
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
-ไม่ม-ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
-ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
8/8 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
6/6 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3/3 ครัง้

9. นำยณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ

กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
49 ปี
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กำรศึกษำ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Dallas, Irving, Texas
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

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

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขันพื
้ น้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
- ปี 2557-ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
ประวัติกำรทำงำน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
ั
- ปี 2547–ปจจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั นู นา จากัด
- ปี 2548–2552
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
- ปี 2545–2548
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สานักคณะกรรมการ
: บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด(มหาชน)
- ปี 2544–2545
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝา่ ยวาณิชธนกิจ : ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั นู นา จากัด
2. บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
7 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
-ไม่ม-ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
-ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
8/8 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
6/6 ครัง้
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3/3 ครัง้
1/1 ครัง้

 ประวัติผบ้ ู ริ หาร และ เลขานุการบริ ษทั
1. นำงพริม ชัยวัฒน์
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

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

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide รุน่ ที่ 36/2017
- หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 37/2011
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน่ ที่ 6/2011
- หลักสูตร Effective Minute Taking รุน่ ที่ 19/2011
- หลักสูตร Company Secretary Program รุน่ ที่ 37/2010
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ ที่ 9/2009
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั จดทะเบียน รุน่ ที่ 11/2014
- หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั รุน่ ที่ 29/2014
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรกรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที่ 3)
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที่ 4)
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร Beyond Treasury Management
อื่นๆ
- CFO Innovation Forum (CFO Innovation)
- หลักสูตร การจัดทางบการเงินรวม และการจัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
(กรณีศกึ ษาการจัดทางบการเงินของบริษทั จดทะเบียน ปี 2558
- หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทม่ี กี ารซือ้ ขายควบรวมกิจการ ศูนย์สง่ เสริมพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการออกหุน้ กู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Management Communication Sasin Business English
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- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Draft Transfer Pricing Law PWC
- ปี 2557 – ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุ การบริษทั
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2549 – 2550 ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2546 – 2549 หัวหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงิน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate
- ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
ประวัติกำรทำงำน

2. นำยเสกสรรค์ สิ นบันลือกุล
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
ประวัติกำรทำงำน

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
44 ปี
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ปี 2559 – ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2559 ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2539 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
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- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)

 ประวัติหวั หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
1. นำงสำวสุพตั ตรำ นิ จจะยะ
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ
กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
29 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- วิธกี ารประเมินความเสีย่ ง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
- Compliance and Compliance Audit
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กลไกสาคัญในการกากับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิม่ ทางธุรกิจ
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักการบริหารกิจการที่ดี

- ปี 2558–ปจั จุบนั หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557 – 2558 เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556 – 2557 เจ้าหน้าที่ Qsys Auditor : บริษทั มาลีนโกลด์ โปรดักส์
- ปี 2554 – 2556 เจ้าหน้าทีว่ ศิ วกรรม : บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ รน์ จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี - ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2560
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560)
ประวัติกำรทำงำน
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กรรมการ
-

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ปะธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร

ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
/ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและ
การเงิน / เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

4. นางมาลี เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

10. นางพริม ชัยวัฒน์

11. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

-

-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ

-

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ตาแหน่ง

บริษทั มิลล์แพค
จากัด
MPC

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ชื่อ – นามสกุล

บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

-

กรรมการ

-

บริษทั เอลิแก็นซ์
แพคเกจจิง้ จากัด
: EPC

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั ปญั จวัฒนา
(เทียนจิน)
พลาสติก จากัด :
PJT

บริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั พลาสเทค แล็บ
จากัด : PTL

