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สารจากคณะกรรมการ 

                                 
 

เรยีน  ผูถ้อืหุน้ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 
ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกบัปีก่อนทัง้ปจัจัยด้านการเมืองและ

เศรษฐกจิ ถงึแมจ้ะมคีวามกงัวลผลกระทบจากสงครามการคา้ และการชะลอตวัของเศรษฐกจิของประเทศคู่คา้ อย่างไรกด็ี
ภาครฐัไดพ้ยายามออกนโยบาย มาตรการต่างๆ รวมถงึสทิธปิระโยชน์ทางภาษเีพื่อเร่งรดัการลงทุนและกระตุ้นรายจ่ายภาค
ครวัเรอืน ส าหรบับรษิัท ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (“บรษิทั”) ยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาอตัราการ
เตบิโตของบรษิทั โดยในปีทีผ่่านมาบรษิทัและบรษิทัในเครอืมกีารเตบิโตยอดขายถงึรอ้ยละ 10.44 อย่างไรกด็ ี เนื่องจากมี
การลงทุนและการออกผลติภณัฑใ์หม่ในช่วงครึง่ปีหลงั ซึง่มคี่าใชจ้่ายจากการลงทุนและการลองตวัอย่าง รวมถงึการควบคุม
ของเสยีที่ยงัไม่ดี รวมถึงภาวะราคาวตัถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมากส่งผลให้ในไตรมาส 3  ของปี 2561 ประสบภาวะขาดทุน  
อย่างไรกด็ ีทางบรษิทัเร่งแกป้ญัหาดงักล่าวใหค้ลีค่ลายจนท าใหใ้นไตรมาส 4 ของปี 2561 กลบัมามกี าไร ซึง่ส่งสญัญาณทีด่ี
อย่างต่อเนื่องในปีหน้า โดยฝา่ยบรหิารมคีวามเชื่อมัน่ว่าในปี 2562 ภาพรวมยอดขายของลกูคา้ทัง้กลุ่มชิน้สว่นยานยนต ์และ
โรงพ่นส ีและบรรจุภณัฑ์นมจะสามารถรกัษาอตัราการเติบโต เนื่องจากมผีลติภณัฑใ์หม่หลายรายการที่จะทยอยขายเชงิ
พาณิชย ์
 

ส าหรบักลุ่มสนิคา้ชิน้สว่นยานยนตแ์ละงานพ่นส ีมทีศิทางการขยายตวัไดด้ ีโดยเฉพาะช่วงครึง่ปีหลงัต่อเนื่องไปถงึ
ปีหน้า  โดยได้มกีารขยายการลงทุนเพิม่เตมิในส่วนของบู้ธพ่นสขีนาดเลก็ เพื่อรองรบังานที่ก าลงัจะเขา้มาในช่วงกลางปี 
2562  ทัง้นี้ จะเริม่ทยอยขายงานนิวโมเดลของชิน้สว่นยานยนต์ต่อเนื่องตลอดทัง้ปีหน้า  
 

ส าหรบักลุ่มสนิคา้บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ อตัราการเตบิโตของบรษิทัเพิม่สงูขึน้กว่าปีก่อน เนื่องจากตลาดบรรจุภณัฑ์
น ้ามนัหล่อลื่นไม่มภีาวะตลาดหดตวัอย่างรุนแรงเช่นครึง่ปีหลงัของปี 2560 อกีทัง้ บรษิทัสามารถออกผลติภณัฑใ์หม่ของกลุ่ม
บรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวได้หลายรายการ อย่างไรก็ดี มีปจัจัยลบในส่วนของบรรจุภัณฑ์น ้ายาเคมี ที่ลูกค้าได้รับ
ผลกระทบจากการรณรงคล์ดการใช้สารพาราควอตจนท าใหลู้กคา้บางรายยกเลกิการจ าหน่ายผลติภณัฑด์งักล่าว รวมถึง
ปจัจยัด้านราคาสนิค้าการเกษตรที่ตกต ่า การส่งออกที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัส่งผลให้การเติบโตของบรรจุภณัฑ์น ้ายาเคมแีละกลุ่ม
สนิคา้บรรจุภณัฑอ์ุปโภคบรโิภคยงัทรงตวั  นอกจากนี้ จากภาวะราคาวตัถุดบิทีส่งูขึน้อย่างต่อเนื่อง ท าให้การปรบัราคา
สนิคา้บางรายการไม่ทนักบัตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้  ซึง่เป็นตวักดดนัความสามารถท าก าไรของบรษิทั 
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ส าหรบับรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดัซึ่งเป็นบรษิทัย่อยในประเทศจนีทีด่ าเนินธุรกจิหลกัในการ
ผลติบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น กไ็ดร้บัผลกระทบของราคาวตัถุดบิทีส่งูขึน้เช่นกนั รวมถงึความผนัผวนของรายได ้ท าใหผ้ล
ประกอบการแย่ลง  ซึง่ฝ่ายบรหิารไดพ้ยายามแกป้ญัหาโดยการลดต้นทุนและเจรจาลูกคา้เพื่อปรบัราคาไดบ้างราย รวมถงึ
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้จากการลงทุนทีบ่รษิทั ปญัจวฒันา(เจยีงซ)ู พลาสตกิ จ ากดั ในสว่นค่าเช่า และค่าเครื่องจกัร โดยคาดว่าจะมี
ยอดขายเขา้มาตามสญัญาภายในปี 2562 ทัง้นี้คาดการณ์ว่าตลาดบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นที่ประเทศจนี ยงัคงสามารถ
เตบิโตไดด้ ีเนื่องจากเศรษฐกจิของประเทศจนีมกีารขยายตวัและมนีโยบายกระจายรายไดไ้ปยงัถิ่นชนบทและชนชัน้กลาง 
ท าใหค้นจนีโดยทัว่ไปมกี าลงัซือ้ทีส่งูขึน้และมกีารจบัจ่ายใชส้อยในภาคครวัเรอืนมากขึน้ 

 
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) มคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะผลกัดนัใหบ้รษิทักา้วต่อไปดว้ยความมัน่คงอย่าง

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

ส าหรบัแผนการด าเนินงานในปี 2562 บรษิัทตัง้เป้าหมายการเติบโต และการรกัษาความสามารถท าก าไร ให้
สามารถตอบสนองประโยชน์สูงสุดอย่างยัง่ยนืของผูถ้อืหุน้ (Optimize Shareholder Wealth) และด าเนินงานตามกรอบ
นโยบายตามหลกัก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกท่าน โดยในปี 2561 ทมีบรหิารมคีวาม
มุ่งมัน่ทีจ่ะปรบัปรุงและพฒันาระบบการผลติ เพื่อรกัษาความสามารถในการแข่งขนั  รวมถงึการขยายตลาด เพื่อเพิม่อตัรา
การเตบิโตในตลาดบรรจุภณัฑท์ัง้ในประเทศไทยและประเทศจนี และในสว่นของอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต ์และงานพ่นส ี 

 
คณะกรรมการบรษิทั และคณะผู้บรหิารพร้อมด้วยพนักงานของบรษิทัทุกท่าน พวกเรามคีวามภาคภูมใิจในการ

ท างาน พรอ้มทีจ่ะมุ่งมัน่แสวงหาผลประโยชน์สงูสดุใหก้บับรษิทั ตลอดจนด าเนินธุรกจิ โดยค านึงถงึความปลอดภยัและใส่ใจ
ต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมัน่ในการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ยืน คณะกรรมการบริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า 
พนกังาน ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝา่ย รวมถงึสถาบนัการเงนิ ทีส่นบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทั ดว้ยดมีาตลอด และขอใหเ้ชื่อมัน่
ว่าบริษัทจะสานต่อความมุ่งมัน่และทุ่มเทในการด าเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ รดักุม โปร่งใส ยึดมัน่ในหลกัจรรยาบรรณ 
บรรษทัภบิาล และการพฒันาอย่างยัง่ยนื เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย และเป็นองคก์รทีเ่จรญิกา้วหน้า
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 . 

 

(นายสาธติ  เหมมณฑารพ) (ดร.ด าร ิ สโุขธนงั) (นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ) 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกิจการ 
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นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

 

 

 

 

เรียน ผูถื้อหุ้น บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการของ บรษิทั 
ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการ
อิสระ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบญัชี ภาษี
อากร การเงนิ การบรหิารจดัการ และการบรหิารความเสีย่ง โดย
มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ ซึ่งจ ัดท าตามแนวทางและ
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ และตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย มี
รายนาม ดงัต่อไปน้ี 
1. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ีประธานกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการ 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการ 

3. นายณฐัวฒุ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กจิการ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ไดป้ฏบิตัิ
หน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบรษิทัอย่างเป็นอิสระ ในการตรวจสอบและสอบ
ทานให้บริษทัมกีารก ากบัดูแลกิจการอย่างเพยีงพอ เพื่อให้การ
ด าเนินงานของบรษิทัเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม 
โดยปราศจากการขดัแย้งทางผลประโยชน์ มรีะบบการควบคุม
ภายในที่เพยีงพอและผูบ้รหิารไดป้ฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์
สจุรติ ความรบัผดิชอบ และเป็นไปตามนโยบายของบรษิทั 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ มีการประชุมทัง้สิ้นรวม 6 ครัง้ โดยมีการหารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคดิเหน็กบัผู้บรหิาร ผูต้รวจสอบภายในและผู้สอบ
บญัชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหน้าที่ได ้
ดงัน้ี 
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1. การสอบทานงบการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดส้อบทาน
งบการเงนิ และงบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ า
รายไตรมาส และประจ าปี 2561 ซึ่งได้จดัท าตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินของไทยและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยพจิารณาจากนโยบาย
บญัชทีีส่ าคญั รายงานทางการเงนิที่มนีัยส าคญั การประมาณการ
ทางบญัช ีหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และการเปิดเผยขอ้มูลที่
ส าคญั ร่วมกบัผู้สอบบญัชี และฝ่ายจดัการ พร้อมให้ค าแนะน า 
รวมถึงข้อคดิเหน็ที่เป็นประโยชน์ ก่อนจะให้ความเห็นชอบและ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ม ัน่ใจว่าการจัดท างบ
การเงนิของบรษิทัมคีวามเชื่อถือได้ ทนัเวลา และมกีารเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบ
การเงิน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรพัย์ รวมถึงมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รบัรองทัว่ไป  

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการได้
ประชุมรว่มกบัผูส้อบบญัช ีโดยไมม่ฝีา่ยจดัการของบรษิทัเขา้ร่วม
ประชุม 1 ครัง้ เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มี
ความส าคญัในการจดัท างบการเงนิ รวมทัง้ประเดน็ที่พบจากการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงนิ และความเป็นอสิระของผูส้อบ 
หากผู้สอบบญัชีพบพฤติการณ์อนัควรสงสยัเกี่ยวกบัการทุจริต
หรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการและผู้บรหิาร ใหผู้ส้อบบญัชรีายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ซึ่งผูส้อบบญัชีแจง้ว่า ส าหรบัปี 
2561 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสงัเกตที่มีนัยส าคญั และไม่พบ
พฤตกิารณ์อนัควรสงสยั นอกจากน้ียงัไดร้บัความร่วมมอืจากฝา่ย
บรหิารหรอืฝา่ยจดัการ ของบรษิทัในการปฏบิตัหิน้าที่ของผูส้อบ
บญัชเีป็นอยา่งด ี

2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การบริหาร
ความเ ส่ียง  การก ากับดูแล กิจการ ท่ี ดี  และการ
ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดส้อบทาน
จากรายงานผลการตรวจสอบของส านักตรวจสอบภายใน และผล
การประเมนิระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบตัิด้าน
การควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013 

และแนวทางของก.ล.ต. รวมทัง้พิจารณาและติดตามผลการ
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชอีย่างต่อเน่ือง เพื่อการก ากบั
ดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้การปรบัปรุงการปฏิบตัิงานดงักล่าว การ
สนับสนุนใหม้กีารประเมนิความเสีย่งการทุจรติคอร์รปัชัน่ภายใน
องค์กร คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ มี
ความเหน็วา่ ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั มคีวามเพยีงพอ
และมปีระสทิธผิลทางธรุกจิ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้พจิารณา
ความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน ขอบเขตการ
ปฏิบตัิงาน พิจารณาอนุมตัิแผนงานตรวจสอบภายในประจ าปี 
2561 ที่จดัท าขึ้นตามความเสีย่งที่มสีาระส าคญัของบรษิทั และ
มุ่งเน้นใหต้รวจประสทิธผิลของการปฏบิตังิานที่เป็นจุดควบคุมที่
ส าคัญ มีการทบทวนนโยบาย เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าระบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพทัง้ในส่วนของประเทศไทยและ
ประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการพบปะหารือกบัผู้สอบบญัชีรบั
อนุญาตของบรษิทั ปญัจวฒันา (เทียนจนิ) พลาสติก จ ากดั และ
พจิารณารายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการแก้ไข
ตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อรบัทราบสาเหตุ ปญัหาและให้
ค าแนะน าในการพฒันาปรบัปรุงการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนได้พิจารณาแนวทางในการปรับปรุง
คณุภาพงานตรวจสอบภายใน โดยเปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่างๆ 
ได้ประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอ
ความเห็นเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบได้อย่างอิสระ 
รวมถงึพจิารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จ านวนบุคลากร 
แผนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของส านักตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ได้หารือกบัหวัหน้า
ส านักตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างสม ่ าเสมอ 
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดส้อบทานระบบ
การบรหิารความเสีย่งของบรษิทัจากการประชุมร่วมกบัผูบ้รหิาร
และคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ได้ให้ข้อเสนอแนะและการ
ปรับปรุง เพื่อให้ระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มคีวามเหน็
ว่าบรษิทัมรีะบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มปีระสทิธผิล 
และมคีวามเป็นอิสระ แผนงานตรวจสอบประจ าปีสอดคล้องกบั
เป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้บุคลากร
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และเครื่องมอืที่ใช้ในการตรวจสอบมคีวามเพยีงพอและไดร้บัการ
พฒันาอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานสากลของการ
ปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเน่ือง 

3. การปฏิบติัตามกฎหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ไดส้อบทาน
การด าเ นินงานของบริษัทว่าเ ป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษทั 
และรบัทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มผีลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจของบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกจิการ มคีวามเหน็วา่ บรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่พบว่า มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามที่เป็น
สาระส าคญั 

4. รายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้พจิารณา
รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยยดึหลกัความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอเป็น
ปกติทางธุรกิจ และประโยชน์สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยว
โยงกนัที่ไดพ้จิารณานัน้ เป็นรายการที่เขา้ข่ายเป็นธุรกจิปกตทิี่มี
เงื่อนไขการค้าทัว่ไป มีความสมเหตุสมผล เป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

5. การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ให้ความส าคญั
เป็นอยา่งยิง่กบัการสง่เสรมิและมุง่เน้นใหด้ าเนินงานตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสรมิและ
ติดตามความคืบหน้าของกระบวน การพฒันาการก ากับดูแล
กิจการที่ดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 
2561 จดัให้มกีารทบทวนและปรบัปรุงนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จ าเป็น
เพื่อพฒันาระบบก ากบัดแูลกจิการที่ดใีหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ อนั
เป็นการสรา้งความมัน่ใจแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม 

จากการที่บรษิทัไดป้ฏบิตัติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
รวมถงึนโยบายการต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ การปฏบิตัติ่อผูม้สี่วน
ไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเครง่ครดัพรอ้มทัง้ปรบัปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและทัว่ถึง ส่งผลให้บรษิทัได้รบัรางวลั
ดา้นการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีดงัน้ี 

 ผลประเมินจากผลส ารวจ รายงานการก ากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี  2561 มีคะแนนใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ ์“ระดบั 4 ดาว (ดมีาก)”  จดัโดย สมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 ผลประเมินคุณภาพ การจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นใน
โครงการประเมนิคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุน้ (Annual 
General Meeting – AGM) ประจ าปี 2561 อยู่ในเกณฑ ์“ดเีลศิ” 
ดว้ยคะแนนเตม็ 100 คะแนน ซึ่งจดัโดย สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุน
ไทย 

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี การพิจารณา คดัเลือก 
และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้พจิารณา
คดัเลือกความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี และการเสนอแต่งตัง้
ผูส้อบบญัช ีโดยพจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกและ
คณุภาพงานของผูส้อบบญัชใีนรอบปีที่ผ่านมา สถานะของผูส้อบ
บญัชี ทีมงานผู้สอบบญัชี และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชี
เสมอ ขอ้จ ากดัที่มสีาระส าคญัและข้อก าหนดของหน่วยงานอื่นที่
เกีย่วขอ้ง รวมถงึการพจิารณาใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัชตีาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าผูส้อบ
บัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติงานอย่าง
แทจ้รงิ 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ได้พจิารณา
ผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิ
จ ากดั ไดป้ระเมนิความเป็นอสิระและผลการปฏบิตังิานส าหรบัปี 
2561 ซึ่งเป็นปีที่ 10 ของบรษิทัสอบบญัชีและเป็นปีที่ 1 ของ
ผู้สอบบญัชีที่ลงนามรบัรองงบการเงนิ โดยเหน็ว่าเป็นผู้มคีวาม
เขา้ใจธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่างด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็น
อิสระ มคีวามเป็นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่ง
มอบงานตรวจตามเวลาอย่างสม ่าเสมอ มีผลการปฏิบัติงาน
โดยรวมอยู่ ในระดับที่ น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ 
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เหน็สมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อขออนุมตัิต่อที่
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ใหแ้ต่งตัง้  

1. นายสวุฒัน์ มณีกนกสกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่8134 และ/หรอื  

2. นายธนะวฒุ ิ พบิูลยส์วสัดิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่6699 และ/หรอื  

3. นางสาวสลุลติ  อาดสวา่ง  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
เลขที ่7517    

ส าหรับปี 2562 เป็นปีที่  11 ของบริษัทสอบบัญชี และ
ก าหนดค่าสอบบญัชีจ านวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาทต่อปี 
โดยรวมค่าตรวจสอบและรบัรองการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัร
ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) กรณีมกีารตรวจสอบและรบัรองบตัร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบตัรละ 40,000 
บาท กรณีมีการเปิดบริษทัย่อยในระหว่างปีให้ก าหนดค่าสอบ
บัญชีได้ไม่ เกิน 100,000 บาทต่อหน่ึงบริษัท  ทั ้ง น้ีไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 
ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

7. การปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

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

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ มคีวามเหน็
โดยรวมวา่ ไดป้ฏบิตัหิน้าที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้ะบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ที่ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเพียงพอและครบถ้วน โดยใช้
ความรู้ความสามารถและความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวามเป็น
อสิระ ไม่มขี้อจ ากดัในการรบัทราบขอ้มูลจากผู้บรหิาร พนักงาน

และผูเ้กี่ยวขอ้ง ตลอดจนไดใ้ห้ความเหน็และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝา่ยอยา่งเท่าเทยีมกนั   
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รายงานคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

 

 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ท าหน้าที่ก ากบัดูแล
และสนับสนุนให้มกีารบรหิารความเสีย่งที่มปีระสทิธภิาพทัว่ทัง้
องคก์ร ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ได้
มีการประชุมรวมทั ้งสิ้น 2 ครัง้  ซึ่ งมีสาระส าคัญในการ
ปฏบิตังิานไดด้งัต่อไปน้ี 
    1. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสี่ยงให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ของบริษัท  และ
อุตสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
   2. ทบทวนวสิยัทศัน์ และพนัธกจิขององคก์ร เพื่อก าหนดทศิ
ทางการเติบโตอย่างยัง่ยนื บนกรอบแนวทางการบรหิารความ
เสี่ยงที่หลากหลายมติิ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และ
ความเสีย่งดา้นการเงนิ        
    3. พจิารณาใหข้อ้คดิเหน็แผนบรหิารความเสีย่ง (Mitigation 
Plan) ส าหรบัรายการความเสี่ยงที่มผีลต่อแผนธุรกิจปี 2561 
และมีการติดตามความคืบหน้าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อบริหาร
จดัการความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัที่ยอมรบัได ้โดยใหค้วามส าคญั
กบัการบรหิารจดัการความเสี่ยงที่ส าคญัขององค์กร และในแต่
ละสายงานและกลุ่มธรุกจิของบรษิทั     
     4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมนิผลการ
บรหิารความเสี่ยงประจ าปี 2561 แก่คณะท างานบรหิารความ
เสี่ยง และผู้บริหาร เพื่อน าไปด าเนินการและพัฒนาระบบ
บรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ 
     5. ให้ความเหน็ข้อเสนอแนะ พจิารณา และประเมนิความ
เสีย่งของโครงการลงทุน และแผนธรุกจิของบรษิทั  
ทัง้ น้ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ก าหนดและบรหิารจดัการความเสีย่งไม่ใหเ้กดิผลกระทบรุนแรง 
กับแผนการด าเนินงานของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์ร รวมถงึการด ารงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ือ
หุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 
 

 
 
 

รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

รศ.ดร.เอกชยั  นิตยาเกษตรวฒัน์                           
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                      

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ส าหรบัปี 2561 เป็นปีที่สภาวะเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มที่จะ
น าไปสูท่ศิทางที่ดขีึน้เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปีที่ผ่านมาบรษิทัไดม้กีาร
จดัตัง้บริษทัย่อย ณ เมืองเจียงซู ประเทศจีน เพื่อรองรบั
ยอดขายใหมข่องตลาดบรรจภุณัฑ ์ในสว่นของตลาดชิ้นส่วน
ยานยนต์ไดม้กีารอนุมตักิารลงทุนขยายบู้ธพ่นสขีนาดกลาง
ดว้ยศกัยภาพของบรษิทัที่เป็นที่ยอมรบัของกลุ่มลูกค้า ท า
ให้ได้รบัความไว้วางใจและสามารถรกัษาอตัราการเติบโต
อย่างต่อเน่ืองและมบีทบาทส าคญัในการเติบโตของบรษิทั
อย่างมัน่คง คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงมกีารประชุม
ตดิตามแผนบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า
แผนดงักล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยพจิารณาในหลายมติ ิรวมถงึพจิารณาความเสีย่งดา้นกล
ยทุธใ์นการสรา้งคณุคา่ใหอ้งคก์รในอนาคต ใหส้อดคล้องกบั
กลยทุธแ์ละการบรหิารความเสีย่งทางดา้นการเงนิ 
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รายงานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 

            ส าหรบัในส่วนการสรรหากรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ  ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงความหลากหลายใน
หลายสาขาวชิาชพี เพื่อก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการที่
ต้องการ สรรหาเพื่อให้ได้คุณสมบตัิที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกบัองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการ
ตามวสิยัทศัน์ และพนัธกจิของบรษิทั โดยมกีระบวนการที่
โปร่งใส โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการ
ได ้จากการเผยแพร่ผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และเวบ็ไซตข์องบรษิทั ซึง่ในการประชุมผูถ้อืหุน้ปีทีผ่่านมา 
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหา
กรรมการ  
           ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้มีการประชุมพิจารณาในส่วนของการ
ทบทวนนโยบาย กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน การประเมนิผลกรรมการทัง้คณะและรายคณะ
ย่อย การประเมนิผลประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร การทบทวน
โครงสร้างของคณะกรรมการ และผู้บรหิาร และพจิารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร โดยพจิารณาจากภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 
ผลการด าเนินงานเปรยีบเทียบกบัเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
ผลประกอบการและขนาดของธุรกจิทีม่กีารขยายตวัและมี
ความซบัซ้อนมากขึ้น และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
บรษิทัจดทะเบยีนในกลุ่มธุรกจิในอุตสาหกรรมเดยีวกนัหรอื
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกนั รวมไปถึงการพจิารณาหลกัสูตร
การพฒันากรรมการ เพื่อใหส้ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมี
ประสทิธผิลมากขึน้ 

 
  

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ดร.ด าร ิ สโุขธนงั                                             
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)                          
____________________________________ 

 

เรยีน  ท่านผูถ้อืหุน้                                                           
         บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

      คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท  ป ัญจวัฒนาพลาสติก  จ า กัด  (มหาชน ) 
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่ าน ซึ่ ง เ ป็น
ผูท้รงคุณวุฒใินดา้นต่างๆ โดยมจี านวนกรรมการอสิระ 
2 ใน 3 หรอืมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมกีรรมการอสิระเป็น
ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการก ากับ
ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 

        คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯในการพิจารณานโยบาย 
หลกัเกณฑต์ามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึการสรรหาและการ
พิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมกบัผู้มี
สว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
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นโยบายและปรชัญาการบริหารจดัการ 
 
 วิสยัทศัน์องคก์ร (Vision)   

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

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

 

พนัธกิจ (Mission)   
“เราพรอ้มรุดหน้าสูก่ารเตบิโตทางธุรกจิอยา่งไม่หยุดยัง้ ดว้ยการแสวงหาทุกตลาด

ทีม่โีอกาสและความเป็นไปได ้โดยใชป้ระสทิธภิาพการผลติอนัแขง็แกร่งของเรา เพื่อก้าวสู่ชยัชนะ
บนเวทกีารแขง่ขนั ดว้ยรปูแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ป็นเลศิ  

ปณิธานของเรา คอื เราจะเป็นหน่ึงในใจของลูกคา้ในการสรา้งคุณค่าดว้ยคุณภาพการผลติ  
และมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นผูน้ าในทุกตลาดทีเ่รากา้วไป เราจะขยายโอกาสธุรกจิและความไดเ้ปรยีบในการ
แขง่ขนั ในกลุม่ลกูคา้ทีเ่ราสามารถประยกุตร์ปูแบบการผลติใหต้รงกบัความตอ้งการใหไ้ด้” 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 10 

 

 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 11  

 

 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 12 

 

ภาพรวมการประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษทัย่อย 
 

 

บริษทั 

สดัส่วน
การถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

ผลิตภณัฑ ์

1. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 99.98 บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิเพื่อการอุปโภคบรโิภค  
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 99.97 จดัหาและจ าหน่ายฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 
3. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 100.00 บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัลูกค้าในประเทศสาธารณรฐั

ประชาชนจนี 
4. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 99.99 บรกิารทดสอบทางวิทยาศาสตร์ สอบเทียบมาตรฐาน 

การทดสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติการทางกายภาพ 
และเคม ี

5. บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 100.00 บรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบัลูกค้าในประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี 

 
ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ในการด าเนินธุรกิจหลักของบริษทั มิได้มีความสมัพนัธ์หรือเกี่ยวข้องกบัการด าเนินธุรกิจอื่นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อย่างมี
นัยส าคญัแต่อย่างใด  มคีวามสมัพนัธ์กนัแต่เพยีงครัง้คราวที่เป็นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเป็นราคาตลาด
ทัว่ไป และมเีงื่อนไขทางการคา้ปกติ เช่นเดยีวกบัลูกคา้ทัว่ไป  โดยบรษิทัใช้โครงสรา้งราคาขาย-ต้นทุน-ก าไร เช่นเดยีวกบัที่บรษิทัผลิต
และขายให้กบัลูกค้ารายอื่นๆ ค่าเช่าที่ดนิจากผูถ้อืหุน้และกรรมการเป็นราคาที่เทยีบเคยีงกบัราคาตลาดและมเีงื่อนไขทางการคา้ปกติ  
ค่าที่ปรกึษากบัผูถ้อืหุน้และกรรมการเป็นอตัราที่อยู่ในระเบยีบการว่าจา้งพนักงานตามนโยบายของบรษิทั  ซึ่งรายละเอยีดไดก้ล่าวไวใ้น
หวัขอ้การจดัการและการก ากบัดูแลกจิการ เรื่องรายการระหวา่งกนั 
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของบริษทัใน 5 ปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

2557  บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้ ภายใต้ชื่อบรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั เมื่อวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์2557 
เพื่อประกอบธรุกจิผลติและจ าหน่ายเครื่องดื่มไมม่แีอลกอฮอล ์โดยมทีุนจดทะเบยีนเริม่แรก 1,000,000 บาท 

 บรษิทัอนุมตัใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั   จาก  2.2  เป็น 2.5 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ 

 บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยขึน้ภายใตช้ื่อ “บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั” เมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2557 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส าหรบัอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 
20,000,000 บาท และจดทะเบยีนเลกิ “บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั”  เมื่อวนัที่ 16 ธนัวาคม 2557  
เพื่อใหก้ารบรหิารจดักลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนัอยูภ่ายใต ้   
“บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั” 

 บรษิทัไดร้บัรางวลั  SET Award บรษิทัจดทะเบยีนดา้นการรายงานบรรษทัภบิาลดเียีย่ม  (Top Corporate 
Governance Report Awards) ประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2557  จดัโดย ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 

2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2558 มมีตใิหเ้พิม่ทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัจากเดมิ 276,000,000.00  บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 287,040,000.00บาท โดยการออกหุน้สามญั
ใหม ่จ านวน 22,080,000 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัในอตัรา 25 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล รวมมลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 11,040,000.00 บาท        

 บรษิทัจดทะเบยีนเพิม่ทุน จาก 276,000,000.00 บาท  เป็น 287,039,972.50 บาท   
เมื่อวนัที ่18 พฤษภาคม 2558 

 บรษิทัได้รบัการอนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน
เลขที ่58-2011-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิวนัที ่17 มนีาคม 2558 

 บรษิทัได้รบัการอนุมตัิส่งเสรมิการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน ตามบตัรส่งเสรมิการลงทุน
เลขที ่58-2010-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตัใิหก้ารสง่เสรมิวนัที ่23 มนีาคม 2558 
       

2559 
 
 
 
 
 
 

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

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

2560  บรษิทัไดร้บัรางวลั Ford Q1 Certification, Ford’s Commendation for Suppliers 
 บรษิทัไดร้บัรางวลัอนัดบั 3 จากกจิกรรม Quality Control Circle (QCC) HINO 
 บรษิทัไดร้บัการยกระดบัมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็น ISO 9001:2015   
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ปี การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
2561  บรษิทัไดจ้ดัตัง้บรษิทัย่อยขึน้ภายใต้ชื่อ “บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั” เมื่อวนัที่ 8 มนีาคม 

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

 การประกอบธรุกิจ 

บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสติกประเภทขวดและฝา  และชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ที่มคีุณภาพ
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกคา้ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท์ี่มตีราสนิค้า (Brand) เป็นที่รูจ้กัในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้รโิภค
โดยทัว่ไป การผลติสนิคา้ของบรษิทัจะมาจากกระบวนการผลติหลกั 2 ประเภทไดแ้ก่ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection 
Molding) ได้แก่ บรรจุภณัฑพ์ลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ   ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบัรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ ทัง้น้ีผลติภณัฑบ์รรจุภณัฑพ์ลาสติกที่บรษิทัผลติมหีลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสนิคา้ต่างๆไดแ้ก่ น ้ามนัหล่อลื่น 
นมและนมเปรีย้ว  สนิคา้อุปโภคบรโิภค สารเคมสี าหรบัใชใ้นการเกษตร และชิน้ส่วนพลาสตกิส าหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ เป็น
ต้น โดยวตัถุดบิส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลติมาจากเมด็พลาสติกประเภทโพลเีอทธลินี  (Polyethylene) และเมด็พลาสตกิโพลีโพรพลิีน 
(Polypropylene)  

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

ทัง้น้ีบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิ้นส่วนพลาสตกิที่ผลติใหแ้ก่ลูกคา้แต่ละรายจะมรีายละเอยีดปลกียอ่ยทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบั
ความตอ้งการของลูกคา้ทีจ่ะน าไปใชง้าน  ซึง่แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของลูกคา้ไดด้งัน้ี 

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

 โครงสร้างรายได้ของบริษทัและบริษทัย่อยในปี 2559 – 2561 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัตามงบการเงนิรวมส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 2560 และ 2561 เป็นดงัน้ี 

 
โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์

รายละเอียด  ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายไดจ้ากการขายในประเทศ  2,483.21  90.05 2,417.76 89.71 2,730.70 91.44 
รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 266.53 9.67 271.37 10.07 239.21 8.01 
รายได้จากการขายรวม  2,749.74  99.73 2,689.13 99.78 2,969.91 99.45 
รายได้จากงานโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 0.23 

รายไดอ้ื่นๆ       7.58  0.27 5.83 0.22 9.62 0.32 
รวมรายได ้  2,757.32  100.00 2,694.96 100.00 2,986.46 100.00 
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โครงสรา้งรายได้แบ่งตามกลุม่ผลิตภณัฑ ์

รายละเอียด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัราการ 
เตบิโต 

ลา้นบาท 

รอ้ยละ 
อตัรา 
การ 
เตบิโต 

ภาชนะบรรจภุณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่น 1,477.72 9.29 1,475.65 -0.14 1,607.37 8.93 
ภาชนะบรรจภุณัฑน์มและนมเปรีย้ว 369.56 10.93 337.21 -8.75 357.91 6.14 
ภาชนะบรรจภุณัฑส์นิคา้อุปโภค 
บรโิภคและน ้ายาเคม ี

201.41 (26.58) 203.03 0.80 216.43 6.60 

ชิน้สว่นยานยนต์ 701.04 (7.93) 673.22 -3.97 788.20 17.08 
รวมรายได้จากการขาย 2,749.73 1.05 2,689.13 -2.20 2,969.91 10.44 

รายไดจ้ากงานโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 100.00 
รายไดอ้ื่น 7.58 29.13 5.83 -23.09    9.62 65.18 
รายได้รวม 2,757.32 1.12 2,694.96 -2.26 2,986.46 10.82 

 

 ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ 

บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิน้ส่วนพลาสตกิทีบ่รษิทัและบรษิทัยอ่ยผลตินัน้    แบ่งไดต้ามประเภทของการน าไปใชง้านของ
ลูกคา้ไดด้งัน้ี 

ก) บรรจภุณัฑพ์ลาสติกส าหรบับรรจนุ ้ามนัหล่อล่ืน   บรษิทัและบรษิทัย่อยเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิ
ประเภทขวด แกลลอน และถงัในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อใช้เป็นบรรจุภณัฑ์พลาสติกส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยสามารถผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจนุ ้ามนัหล่อลื่นประเภทขวด แกลลอน และถงัในขนาด
และรูปทรงต่างๆไดต้ามความต้องการของลูกคา้  ตัง้แต่ขนาดเลก็ที่มขีนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลติร และ
ขนาดใหญ่ทีม่ขีนาดบรรจ ุ18 ลติร และ 20 ลติร  
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ข) บรรจภุณัฑพ์ลาสติกส าหรบับรรจนุมและนมเปรีย้ว  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายบรรจุภณัฑพ์ลาสตส าหรบับรรจุนมและ
นมเปรีย้วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เน่ืองจากบรรจุภณัฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนมเปรี้ยวที่ผลิตจะต้องสมัผสักบัอาหาร
โดยตรง ดงันัน้บรษิทัจงึใหค้วามส าคญักบักระบวนการผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุนมและนมเปรีย้ว    โดยบรษิทั
ได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการท างานออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็นห้องระบบปิด (Clean Room)  และแยก
เครื่องจกัรทีใ่ชใ้นการผลติและพนกังานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งในการผลติออกจากสายการผลติอื่น เพื่อเป็นการป้องกนัการปนเป้ือน
ของฝุน่ละอองและแบคทเีรยีและสามารถควบคุมคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice) 
และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภณัฑท์ี่บรษิทัสามารถผลติไดม้ขีนาดบรรจุ 80 
มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลติร และ 5 ลติร 

           

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ)  ช้ินส่วนยานยนตพ่์นสี  บรษิทัเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายชิ้นสว่นยานยนตพ์น่ส ี ใหแ้ก่ลูกคา้ ภายใตต้ราสนิคา้ ของคา่ยรถยนต์

ต่างๆ รวมทัง้ใหบ้รกิารฉีดขึน้รปู ชุบ และพน่สผีลติภณัฑพ์ลาสตกิใหก้บับรษิทัซึง่เป็นผูผ้ลติรถยนต ์ (Product Maker) ซึง่จะ
น าผลติภณัฑข์องบรษิทัไปเป็นสว่นประกอบในชิน้ส่วนของรถยนต์ 
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 กลยทุธก์ารแข่งขนั 

บรษิทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์ที่มคีุณภาพ 
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการใหบ้รกิาร   
โดยบรษิทัใหค้วามส าคญัและใส่ใจในการผลติตัง้แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณัฑ์, การจดัหาวตัถุดบิ,  การควบคุมการผลติ 
รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรยีบร้อยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่า
ชิน้งานทีบ่รษิทัผลติตรงตามความตอ้งการและการออกแบบของลูกคา้  

ทัง้น้ีกลยทุธท์ีบ่รษิทัใชใ้นการแขง่ขนั เป็นดงัน้ี 
(1) คุณภาพของผลิตภณัฑ์   บรษิทัให้ความส าคญัต่อการควบคุมคุณภาพของผลติภณัฑ์ที่บรษิทัผลิต เพื่อให้ผลติภณัฑ์

ดงักล่าวมีคุณสมบตัิตรงตามความต้องการของลูกค้า  โดยบริษทัจะให้ความส าคญัตัง้แต่การออกแบบรูปทรงของ
ผลิตภณัฑ ์ การจดัหาวตัถุดบิที่มคีุณสมบตัิตรงตามที่ลูกค้าก าหนด การก ากบัดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ตอน 
รวมไปถงึการตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑท์ี่ผลติเสรจ็แล้ว โดยบรษิทัจดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑ์
ทีผ่ลติเสรจ็แลว้ 2 ระดบั คอื  
1. การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลติ และ 
2. การตรวจสอบขัน้สุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกคา้   ทัง้น้ีเพื่อใหม้ ัน่ใจว่าผลติภณัฑ์ที่บรษิทัผลิตและส่งมอบให้แก่

ลูกคา้มคีณุสมบตัติรงตามทีลู่กคา้ก าหนด 

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน   บรษิทัใหค้วามส าคญัในการควบคุมและจดัส่งผลติภณัฑ์ใหแ้ก่ลูกคา้ไดต้รงตาม
เวลาและสามารถสง่มอบงานไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ในการท างานของบรษิทั 

(3) ความมัน่คงในการผลติ บรษิทัสามารถผลิตและจดัหาผลติภณัฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และใน
ปรมิาณและเวลาที่ก าหนด เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัลูกคา้ว่าจะไดร้บัมอบสนิค้าในปรมิาณและเวลาที่ทนักบัความ
ต้องการ  โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ที่บรษิทัผลิตจะต้องจดัส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อใหส้ามารถน าไปใช้แบบทนัเวลาพอด ี
(Just-in-Time)  

(4) ความสามารถในการเพิม่หรอืขยายก าลงัการผลติ บริษัทสามารถเพิ่มหรือขยายก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
รองรบัการเตบิโตและการขยายตวัทางธุรกจิของลูกคา้ โดยสามารถผลติผลติภณัฑไ์ด้ในปรมิาณที่เพิม่ขึน้หากมคีวาม
ตอ้งการจากลูกคา้ 

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

ทัง้น้ีบรษิทัได้พฒันาและน ากระบวนการรวมถึงระบบการด าเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของบรษิทัเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการต้นทุนโดยน าระบบ TPM (Total Productive Maintenance)  เขา้มาใช้ตัง้แต่ปี 2543  ท าใหบ้รษิทั
สามารถควบคมุตน้ทุนในการผลติ อนัน ามาซึง่การรกัษาความสามารถในการท าก าไรของบรษิทั    

(6) ความรบัผดิชอบและความสมัพนัธท์ีด่ตี่อลูกคา้    

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

 การรกัษาความลบัของลูกคา้   บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการรกัษาความลบัของลูกคา้ โดยบรษิทัจะควบคุมดูแลไม่ให้
มกีารน าข้อมูลทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัผลิตภณัฑ์ที่ลูกค้าว่าจ้างบรษิทัผลิต หรอืข้อมูลอื่นใดที่เป็นความลบั
การค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการท าธุรกิจของบริษทั น ามา
เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรอืน าขอ้มลูดงักล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตวั 

 ลกัษณะลกูค้าและกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มลูกค้าของบรษิทัส่วนใหญ่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ที่มตีราสนิค้าเป็นที่รู้จกัในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทัว่ไปที่
ตอ้งการบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิและชิน้สว่นพลาสตกิทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐาน  โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้ไดด้งัน้ี 

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

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 

บรษิทัมกีารจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ และใหบ้รกิารกบัลูกคา้ในประเทศทัง้หมด โดยผ่านช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทาง
เพื่อใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบรษิทั ดงัน้ี  

- การจ าหน่ายผา่นทมีงานฝา่ยการตลาด บรษิทัด าเนินการตดิต่อลูกคา้โดยตรงผา่นทมีงานฝา่ยการตลาดของบรษิทัที่มี
ประสบการณ์ ความรู ้และสามารถเขา้ถงึความต้องการของลูกคา้ไดเ้ป็นอย่างด ีโดยทมีงานฝา่ยการตลาดของบรษิทั
จะไปพบกบัลูกคา้และน าเสนอผลติภณัฑ ์ขอ้มูลรายละเอยีดเกี่ยวกบัสนิคา้ใหต้รงกบัความต้องการของลูกคา้และท า
ให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครัง้อาจมกีารประสานงานร่วมกนักบัหลายๆ ฝ่ายภายใน
บรษิทั เช่น ฝา่ยผลติ และฝา่ยวางแผน เป็นต้น เพื่อร่วมกนัจดัท าและน าเสนอขอ้มูลเพื่อใหต้รงกบัความต้องการของ
ลูกคา้ในแต่ละราย 

- การจ าหน่ายโดยเขา้รว่มประมลูงาน  เป็นอกีหน่ึงช่องทางในการจ าหน่ายผลติภณัฑข์องบรษิทั ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวธิี
ที่ลูกคา้ในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสตกิส าหรบัยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นใช้ในการคดัเลอืกผู้ผลิต  โดยมี
ทมีงานฝา่ยการตลาดของบรษิทัจะตดิตามข่าวสารในการเปิดประมูลงานของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เพื่อยื่นเสนอราคา
แข่งขนักบัผู้ผลิตรายอื่น โดยลกัษณะการประมูลจะเป็นการประมูลเฉพาะผูผ้ลติที่เคยผลติใหแ้ก่เจ้ าของสนิค้าอยู่ใน
ปจัจบุนั(การประมลูแบบปิด)  เพื่อใหไ้ดร้บัคดัเลอืกและค าสัง่ซือ้จากลูกคา้ 

- การจ าหน่ายโดยลูกค้าเขา้มาตดิต่อบรษิทัโดยตรง  ลูกคา้ของบรษิทับางรายมกีารติดต่อสัง่ซื้อผลติภณัฑจ์ากบรษิทั
โดยตรง เน่ืองจากไดร้บัค าแนะน าจากลูกคา้เดมิของบรษิทั  

 นโยบายการก าหนดราคา 

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

เน่ืองจากตน้ทุนสว่นใหญ่ของผลติภณัฑข์องบรษิทัมาจากราคาวตัถุดบิ คอื เมด็พลาสตกิโพลเีอทธลินี และเมด็พลาสตกิโพลี
โพรพลีีน ซึ่งบรษิทัจะสัง่ซื้อวตัถุดบิส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเน่ืองจากวตัถุดบิดงักล่าวเป็นสนิคา้ที่มลีกัษณะเป็น 
Commodity ราคาของวตัถุดิบดงักล่าวจึงถูกก าหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของวตัถุดิบแต่ละประเภทในตลาดโลก ที่มีการ
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เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาซึ่งอาจจะมรีาคาเปลี่ยนแปลงได ้ดงันัน้ราคาจ าหน่ายของผลติภณัฑข์องบรษิทัจงึมกีารก าหนดให้สามารถ
ปรบัราคาไดส้ าหรบัลูกคา้ที่มเีงื่อนไขก าหนดไวใ้หป้รบัราคาได ้โดยจะมกีารก าหนดไวใ้หส้ามารถปรบัราคาจ าหน่ายไดทุ้กเดอืน หรอื
ทุกไตรมาส เป็นตน้ ทัง้น้ีเพื่อเป็นการรกัษาอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้  

แมว้่าจะมลีูกคา้บางประเภทที่ไม่มเีงื่อนไขการปรบัราคาก าหนดไว้กต็าม  แต่บรษิทัก็สามารถเจรจาปรบัราคาจ าหน่ายได้
ตามราคาวตัถุดบิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 

 การจดัหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 
การจดัหาผลิตภณัฑ ์

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

o วตัถดิุบ 
วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติของบรษิทัสว่นใหญ่ ไดแ้ก่ เมด็พลาสตกิ สผีสมพลาสตกิ และสตกิเกอรแ์ละชงิคฟิ์ล์มโดย
ลูกคา้จะเป็นผูก้ าหนดลกัษณะเฉพาะ ชนิด และคณุภาพของวตัถุดบิทีต่อ้งการใหก้บับรษิทั  ดงัน้ี 

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

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

ข) โพลโีพรพลีนี(Polypropylene, PP) 
เป็นพลาสติกที่มีความเหนียว และยืดหยุ่นได้ดีกว่าโพลีเอททีลีน ทนทานต่อความร้อน  ความชื้นได้ด ี
ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากพลาสตกิประเภทน้ีไดแ้ก่ ฝาปิดขวด และ ชิน้สว่นรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เป็นตน้ 

 2. สผีสมพลาสตกิ 
ในการผลิตบรรจุภณัฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกนัน้  ต้องมีสีผสมพลาสติกเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญร่วมกบัเม็ด
พลาสตกิดว้ย  โดยตอ้งน าวตัถุดบิทัง้สองมาผสมกนัตามสดัสว่น เพื่อใหไ้ดค้ณุสมบตัทิางกายภาพและสทีีต่อ้งการ 

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

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสตกิของบรษิทัไม่มมีลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม แต่อย่างไรกต็ามใน     การผลิต

ผลิตภณัฑ์ของบรษิทัจะมเีศษพลาสติกส่วนเกนิที่ตดัออกจากชิ้นงานที่ผลิตส าเรจ็ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถน าไปรไีซเคลิเพื่อใช้
ประกอบเป็นสว่นหน่ึงของวตัถุดบิในการกระบวนการผลติใหม่ไดต้ามสดัส่วนของสูตรการผลติที่บรษิทัไดก้ าหนด ส าหรบัถุงพลาสตกิ
และกล่องกระดาษส าหรบัใช้บรรจุสนิคา้ ซึ่งสามารถน ามาใช้หมุนเวยีนไดห้ลายครัง้จนกว่าจะช ารุดและไม่สามารถน ามาใช้ได้อกีนัน้ 
บรษิทักจ็ะจ าหน่ายถุงพลาสตกิและกล่องกระดาษดงักล่าวทีช่ ารดุใหแ้ก่บุคคลภายนอกต่อไป 
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แมว้า่บรษิทัมโีรงงานของบรษิทั 2 โรงงานทีไ่มไ่ดต้ัง้ในนิคมอุตสาหกรรม แต่กต็อ้งปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ    กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สว่นโรงงานทีต่อ้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 2 ในจงัหวดัชลบุร ีกต็้องปฏบิตัติามขอ้ก าหนด
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึง่การผลติของบรษิทักอ็ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

ทัง้น้ีบรษิทัไดร้บัมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็นมาตรฐานเกี่ยวกบัการจดัการและการปฏบิตักิารดา้นสิง่แวดล้อม จงึ
เป็นเครื่องรบัประกนัระบบการดแูลป้องกนัสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากการผลติของบรษิทั 

 สภาพการแข่งขนัและแนวโน้มสภาวะอตุสาหกรรม 
1สภาวะเศรษฐกจิไทย ในปี 2561 ทีผ่่านมาผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตวัรอ้ยละ 3.7 เทยีบกบัที่

ขยายตวัรอ้ยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า แสดงใหเ้หน็ถงึการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิต่อเนื่องจากปีทีแ่ลว้ การขยายตวัในเกณฑ์
สงูของภาคการส่งออก การด าเนินการดูแลผูม้รีายไดน้้อยของภาครฐั และการสิน้สุดขอ้จ ากดัจากมาตรการรถยนต์คนัแรก 
โดยมปีจัจยัสนับสนุนจากการปรบัตวัดขีึน้ของฐานรายไดร้วมในระบบเศรษฐกจิ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครฐั ยงัคง
เป็นปจัจยัหลกั จะเหน็ไดจ้ากภาคการสง่ออกมกีารขยายตวัดขีึน้ในเกณฑส์งูอย่างต่อเนื่องจะเหน็ไดจ้ากผลผลติอุตสาหกรรม
ทีม่สีดัสว่นการสง่ออกในช่วงรอ้ยละ 30-60 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.1 รวมถงึภาคการท่องเทีย่วมสีดัส่วนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.3 และมี
รายรบัจากนกัท่องเทีย่วเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.6 

1ส าหรบันโยบายทางการคลงั ภาครฐัก าหนดนโยบายอตัราดอกเบีย้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.25 เป็นรอ้ยละ 1.75 ต่อปี 
เน่ืองจากเศรษฐกจิไทยมแีนวโน้มขยายตวัไดอ้ย่างต่อเนื่อง ตามแรงสนบัสนุนอุปสงค์ภายในประเทศ 

2อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2561 มภีาวะตลาดเตบิโตดขีึน้โดยเฉพาะปรมิาณการจ าหน่ายรถยนต์ในประเทศที่
ขยายตัวร้อยละ 19.50 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของ
ผูป้ระกอบการทีม่กีารแขง่ขนักนัมากขึน้ ทัง้นี้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบั 2ขอ้มูลการผลติยานยนต์ ซึง่ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ย
ละ 8.85 อย่างไรกต็ามตลาดส่งออกมกีารชะลอตวัในประเทศแถบโอเชยีเนีย ตะวนัออกกลาง ยุโรป อเมรกิารกลางและ
อเมรกิาใต ้ส าหรบัปี 2562 คาดว่าไตรมาสแรกจะผลติรถยนตก์ว่า 530,000 คนั  
2ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายรถยนต ์

(หน่วย :แสนคนั) 2557 2558  2559  2560 2561 
การผลิต 18.80 19.12 19.44 19.89 21.65 
(%YOY) -23.49 1.71 1.68 2.28 8.15 
จ าหน่ายรถยนตร์วม 8.82 8.00 7.68 8.72 10.42 
(%YOY) -33.52 -9.29 -3.86 13.38 19.50 
จ าหน่ายรถยนตนั์ง่ 3.70 3.05 2.80 3.49 4.17 
(%YOY) -41.11 -17.39 -8.35 24.60 19.48 
ปริมาณการส่งออก 11.28 12.04 11.89 11.40 11.41 
(%YOY) 0.00 6.81 -1.36 -4.11 0.09 
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1   ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ             
2  ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม                                                                                                                               
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อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นในปี 2561 ตลาดในประเทศยงัคงเตบิโตอยู่ ซึง่ปจัจยัความเสีย่งทีห่ลายฝ่าย
มคีวามกงัวลคอืเรื่องของรถยนต์พลงังานไฟฟ้า ซึ่งเริ่มมกีารพฒันาเพื่อจ าหน่ายในเชงิพาณิชย์ โดยจากบทวิเคราะห์ใน
หลายๆสถาบนัมองว่าผู้ผลติชิ้นส่วนรถยนต์ระดบั SME ในประเทศไทยส่วนใหญ่อาจไม่ได้รบัผลกระทบโดยตรงมากนัก 
เน่ืองจากผลติชิน้สว่นโครงสรา้งรถทีใ่ชไ้ดท้ัว่ไปกบัทุกประเภทรถยนต ์และเครื่องยนต์สนัดาปภายในจะยงัเป็นส่วนประกอบ
หน่ึงของรถยนต์ในอนาคตในรูปแบบการขบัเคลื่อนแบบผสมระหว่างมอเตอรไ์ฟฟ้า และเครื่องยนต์ ดงันัน้รถยนต์ประเภท
เครื่องยนตส์นัดาปภายในยงัคงเป็นทางเลอืกหลกัอยู่ อย่างไรกด็บีรษิัทมกีารวางแผนรองรบัอย่างรอบคอบในทุกมติ ิส าหรบั
กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสตกิเพื่อการอุปโภคบรโิภคในภาพรวมมอีตัราการเตบิโตดขีึน้จากปจัจยัการใชจ้่ายภาค
ครวัเรอืน ตลอดจนปจัจยัจากมาตรการสง่เสรมิการใชจ้่ายของภาครฐั 

 
1ส าหรบัเศรษฐกจิไทยปี 2562 มแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัในเกณฑท์ีด่ ีและเร่งตวัขึน้จากปี 2561 คาดว่า GDP จะ

ขยายตวัรอ้ยละ 3.5 - 4.5 โดยมปีจัจยัสนับสนุนจากฐานรายไดแ้ละการจา้งงานในระบบเศรษฐกจิ ส่งผลใหก้ารใชจ้่ายภาค
การอุปโภคบรโิภคของเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 2 โดยเฉพาะหมวดสนิคา้คงทน สอดคลอ้งกบัอตัราการว่างงานปรบัตวัลดลง 
รวมถึงความต่อเนื่องการลงทุนในภาคเอกชน ความคบืหน้าโครงการที่ส าคญัจะท าให้การก่อสร้างและการเบิกจ่ายของ
รฐัวสิาหกจิจะขยายตวัเร่งขึน้และเริม่ให้บรกิารในปี 2563-2564 การปรบัตวัเขา้สู่สภาวะปกติของภาคการท่องเที่ยวทัง้
จ านวนและรายไดข้องนักท่องเทีย่วจนีและยุโรป ประกอบกบัการขยายตวัของภาคการส่งออกทีร่อ้ยละ 4.1 คาดว่าปี 2562 
เศรษฐกจิไทยจะมกีารเตบิโตจากแรงผลกัดนัของการใชจ้่ายเพื่อการอุปโภคบรโิภค คาดว่าจะขยายตวัรอ้ยละ 4.2 ค่าใชจ้่าย
เพื่อการอุปโภคภาครฐัขยายตวัรอ้ยละ 2.2 การลงทุนภาครฐัขยายตวัรอ้ยละ 5.1 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัรอ้ยละ 
4.7 

 
1แนวโน้มเศรษฐกจิโลก และปรมิาณการคา้โลกในปี 2562 คาดว่าจะมกีารขยายตวัรอ้ยละ 3.8 อย่างไรกด็หีลาย

ฝา่ยมองว่าความเสีย่งของระบบเศรษฐกจิโลกยงัอยู่ในเกณฑส์งูจากภาวะเงนิเฟ้อ และการปรบัตวัของราคาน ้ามนัและสนิคา้
ปฐมในตลาดโลก ส าหรบัภาวะเศรษฐกจิของประเทศหลกัอย่างสหรฐัอเมรกิา คาดว่าในปี 2562 อาจจะมกีารปรบัอตัรา
ดอกเบีย้เพิม่ 1-2 ครัง้ และคาดว่าเศรษฐกจิจะขยายตวัรอ้ยละ 2.6 หากแต่ชะลอตวัลงจากปีก่อนเนื่องจากผลกระทบของ
นโยบายทางการเงนิ แรงขบัเคลื่อนจากการปรบัลดภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา และนิตบิุคคลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกจิ และการ
จา้งงาน มาตรการกดีกนัทางการคา้ ส าหรบัประเทศกลุ่มยโูรโซนคาดว่าเศรษฐกจิจะขยายตวัรอ้ยละ 1.6 โดยปี 2561 ทีผ่่าน
มา ขยายตวัรอ้ยละ 1.8การชะลอตวัสว่นหนึ่งเกดิจากการยตุกิารเขา้ซือ้สนิทรพัยข์องธนาคารกลางยุโรป (ECB) และประเดน็
เรื่อง Brexit ของสหราชอาณาจกัรทีย่งัมคีวามไม่แน่นอนสงู ส าหรบัเศรษฐกจิจนีคาดว่าขยายตวัรอ้ยละ 6.3 โดยปี 2561 ที่
ผ่านมาขยายตวัรอ้ยละ 6.6 ลดลงจากการชะลอตวัลงของเศรษฐกจิภายในประเทศขอ้จ ากดัภาวะหนี้สนิของภาคธุรกจิและ
ครวัเรอืนอยู่ในเกณฑ์สงู ส าหรบัภาวะเศรษฐกจิกลุ่มอาเซยีนคาดว่าจะได้รบัอานิสงสจ์ากสหรฐัอเมรกิา และจนีที่เป็นคู่ค้า
ส าคญัส่งผลใหช้ะลอตวัไปในทศิทางเดยีวกนั มาตรการกดีกนัทางการค้าอาจท าให้สายพานการผลติของอาเซยีนและจนี
ขยายตวัขึน้ในประเทศกลุ่มฟิลปิปินส ์มาเลเซยี และเวยีดนาม อย่างไรกด็ปีจัจยัความเสีย่งทีต่อ้งตดิตามคอืผลการเจรจาของ
จีน และสหรฐัอเมริกา มาตรการกีดกนัทางการค้าของสหรฐัอเมริกาที่อาจมีต่อประเทศอื่นๆ ประเด็นเรื่องของ Brexit 
ตลอดจนความขดัแยง้ระหว่างประเทศระหว่างซาอุดอิาระเบยี กบัอหิร่านกรณีสงครามเยเมน ปญัหาการเมอืงภายในประเทศ
เวเนซุเอลา 

 
 
 

---------------------------------------------------------- 
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ปัจจยัความเส่ียง 

บรษิทัมีความตระหนักและให้ความส าคญัในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นเครื่องมือที่บรษิทั  ต้องน ามาใช้ในการบริหาร
จดัการองค์กรภายใต้กรอบการบรหิารความเสี่ยง โดยความเสีย่งที่มนีัยส าคญั ที่ท าให้บรษิทัมคีวามเสี่ยงต่อการด าเนินธุรกจิ  โดย
บรษิทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะท างานบรหิารความเสีย่งซึ่งเป็นผูบ้รหิารระดบัสูงที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง 
เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์ปจัจยัเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหาวิธกีารป้องกนัหรือบริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ี คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบและพจิารณาอย่างน้อยทุก 6 เดอืน 
ความเสีย่งทีม่อีทิธพิลอยา่งมนียัส าคญัต่อบรษิทั สรปุไดด้งัน้ี 

1. ความเส่ียงของความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ 

อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็นอุตสาหกรรมหน่ึงที่ไดร้บัผลกระทบจากราคาน ้ามนั เน่ืองจากอุตสาหกรรมพลาสตกิมคีวาม

เชื่อมโยงโดยตรงกบัอุตสาหกรรมปิโตรเลยีม และอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีซึ่งหากราคาน ้ามนัดบิในตลาดโลกมกีารปรบัราคาสูงขึน้หรอื

ลดลง จะสง่ผลท าใหร้าคาวตัถุดบิเพิม่สงูขึน้หรอืลดลงเช่นเดยีวกนั ประกอบกบัราคาเมด็พลาสตกิในประเทศจะอ้างองิกบัราคาซื้อขาย

ในตลาดโลก ที่มกีารซื้อขายกนัดว้ยเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ดงันัน้อตัราแลกเปลี่ยนของค่าเงนิบาทกบัเงนิดอลลารส์หรฐัอเมรกิา จงึมี

อทิธพิลต่อราคาเมด็พลาสตกิในประเทศดว้ย  

โดยในปี 2561 ราคาน ้ามนัปรบัตวัเพิม่ขึน้จากอุปทานความต้องการน ้ามนัของตลาดโลกที่เพิม่ขึ้นตามการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจตัง้แต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถึงแม้จะมปีจัจยัทางภูมิรฐัศาสตร์เช่น มาตรการกีดกนัทางการค้าที่บทสรุปยงัไม่แน่นอนของ

ประเทศเศรษฐกจิหลกั ปญัหาทางการเมอืงระหว่างสหรฐัอเมรกิากบัซาอุดอิาระเบีย รวมถงึภาวะสงครามในซเีรยี ทัง้น้ีในช่วงต้นปี 

2561 ค่าเงนิบาทอ่อนค่าลงจากปีก่อนส่งผลเชงิลบต่อราคาวตัถุดบิ อย่างไรกต็ามในช่วงครึง่ปีหลงัค่าเงนิบาทเคลื่อนไหวแขง็ค่าขึ้น

อย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ราคาวตัถุดบิในช่วงปลายปีเริม่ลดต ่าลง แม้ว่าราคาขายสนิค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์พลาสติกจะ

สามารถปรบัราคาขึน้ลงตามราคาวตัถุดบิได้ แต่การปรบัราคานัน้กไ็ม่สามารถกระท าไดท้นัที จะต้องใช้ระยะเวลาหน่ึงในการแจง้ขอ

ปรบัราคากบัลูกคา้ ท าใหใ้นระหวา่งนัน้บรษิทัตอ้งแบกรบัตน้ทุนในส่วนน้ีไปก่อน 

ทัง้น้ี บรษิทัมนีโยบายรองรบัความผนัผวนของราคาเมด็พลาสตกิ โดยมกีารประเมนิความเคลื่อนไหวของราคาเมด็พลาสตกิ
ในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ มกีารวเิคราะหแ์นวโน้มทศิทางของราคา และน ามาวางแผนเพื่อประกอบการสัง่ซื้อ รวมถึง
การประเมนิความต้องการใช้วตัถุดบิของบรษิทัในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการพจิารณาน าเขา้วตัถุดบิจากต่างประเทศ เพื่อใหบ้รษิทั
สามารถบรหิารการจดัซือ้วตัถุดบิใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด 

2. ความเส่ียงของการพึงพิงลูกค้ารายใหญ่น้อยราย 

บริษัทให้ความส าคญั และตระหนักถึงความเสี่ยงในการขยายธุรกิจกลุ่มบรรจุภัณฑ์พลาสติก และชิ้นส่วนยานยนต ์
โดยเฉพาะรายได้กลุ่มบรรจุภณัฑ์พลาสตกิมสีดัส่วนเป็นรายได้หลกัของบรษิทั ซึ่งมกีารจ าหน่ายใหก้บัผู้ประกอบการรายใหญ่ของ
ประเทศในอุตสาหกรรมน ้ามนัหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยานยนต์ และท าสญัญาซื้อขายสนิคา้กบัลูกคา้ดงักล่าว ดว้ยปรมิาณการ
สัง่ซือ้ทีค่อ่นขา้งสงู และการมผีูผ้ลติในอุตสาหกรรมหลายราย ท าใหลู้กคา้มอี านาจการต่อรองและมโีอกาสที่ลูกคา้อาจไม่ต่อสญัญากบั
บรษิทั หรอืเพิม่การสัง่ซื้อสนิคา้บางส่วนจากคู่แข่ง หากบรษิทัสูญเสยีลูกคา้ดงักล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกคา้มาทดแทนไดท้นัท ีก็
อาจจะสง่ผลกระทบต่อความสม ่าเสมอ และต่อเน่ืองของรายได ้หรอืสง่ผลใหร้ายไดข้องบรษิทัลดลงในช่วงระยะเวลาหน่ึงในอนาคต 
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แต่อย่างไรกต็าม ดว้ยประสบการณ์ของบรษิทัที่มมีาอย่างยาวนาน ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสนิค้าและผลิตภณัฑข์อง
บรษิทั ท าใหค้วามเสีย่งทีคู่แ่ขง่รายใหมจ่ะเขา้มาตตีลาดนัน้มคีวามเป็นไปไดย้าก เพราะลูกคา้ส่วนใหญ่ค านึงถงึคุณภาพของสนิคา้และ
ความน่าเชื่อถอืมากกวา่ทีจ่ะพจิารณาถงึปจัจยัดา้นราคาเพยีงอย่างเดยีว โดยที่ผ่านมาบรษิทัไดม้กีารท าวจิยัและพฒันาสนิคา้ รวมถงึ
แสวงหาเทคโนโลยใีหม่ๆ โดยขอความร่วมมอืจากภาครฐั และเอกชนเพื่อน ามาปรบัปรุงในส่วนของการผลิต ก่อให้เกิดสนิค้าที่มี
คณุภาพทีด่ยีิง่ขึน้ รวมถงึช่วยลดตน้ทุนการผลติ เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัสนิคา้ทีม่คีณุภาพสงูสดุในราคาทีเ่หมาะสม  

3. ความเส่ียงของระบบเศรษฐกิจโลกและในประเทศ 

ความเสีย่งของระบบเศรษฐกิจโลก มาตรการการเงนิ การคลงั นโยบายการคา้และความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  ถอืเป็น

ปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการเตบิโตของบรษิทัทัง้ในปจัจุบนั และอนาคต การลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมของบรษิทั เพื่อแสวงหาการ

เติบโตจงึต้องค านึงถงึปจัจยัเหล่าน้ี การบรหิารความเสี่ยงโดยการกระจายยอดขาย และไม่พึ่งพงิลูกคา้รายใด รายหน่ึง รวมถึงการ

ขยายฐานการผลติไปยงัประเทศทีม่อีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสูงคอืประเทศจนี โดยในระหว่างปีไดม้กีารจดัตัง้บรษิทั ปญัจวฒันา 

(เจยีงซู) พลาสติก จ ากดั เพื่อขยายโอกาสและเสรมิจุดแขง็ให้กลุ่มบรษิทั รวมถึงบรษิทัมนีโยบายการเงนิ และการลงทุนที่ชดัเจน 

กระบวนการศึกษาความเป็นไปได้ อตัราผลตอบแทน และกรอบงบประมาณการลงทุนผ่านการพจิารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบ 

ตลอดจนการควบคุมอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนและพจิารณาความสามารถในการช าระหน้ีของกจิการอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่า 

บรษิทัมคีวามเขม้แขง็ทางการเงนิทีเ่พยีงพอและรองรบัความไม่แน่นอน ตอบรบักบัความเสีย่งของระบบเศรษฐกจิในอนาคต 

4.   ความเส่ียงจากการเข้ามาแข่งขนัของผูผ้ลิตรายใหม่ 

เน่ืองจากธรุกจิผลติบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิและชิ้นส่วนยานยนต์เป็นธุรกจิที่ใช้เงนิลงทุนไม่สูงมาก โครงสรา้งการด าเนินธุรกจิ
ไม่มีความซบัซ้อน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ี หรือแม้กระทัง่บริษทัลูกค้า หากมี
ความคดิที่จะตัง้โรงงานผลิตบรรจุภณัฑพ์ลาสตกิเอง กส็ามารถท าได ้อีกทัง้การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอื AEC ก็ท าให้
ตลาดมคีวามเป็นเสรมีากขึน้ อาจมกีารยา้ยฐานการผลติเขา้มาในประเทศ ส่งผลใหม้ผีูแ้ข่งขนัในอุตสาหกรรมมากขึน้ การแข่งขนัดา้น
ราคาจะมคีวามรนุแรงมากกวา่เดมิ  

อย่างไรก็ตาม ด้วยศกัยภาพด้านการผลิตสนิค้าของบรษิทั ควบคู่กบัการพฒันาคุณภาพสนิค้าและผลิตภณัฑ์ตามความ
ตอ้งการ  สรา้งความพงึพอใจของลูกคา้และเพิม่ความเชื่อมัน่ในคุณภาพสนิคา้ การบรหิารประสทิธภิาพการผลติ และการจดัส่งสนิคา้
พรอ้มการบรกิารดว้ยความรวดเรว็ทนัต่อความต้องการของลูกคา้ที่หลากหลาย ตลอดจนความมัน่คงทางการเงนิ ท าใหส้ามารถเพิม่
ก าลงัการผลติ ปรบัปรงุกระบวนการผลติเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการผลติ ตลอดจนการวจิยั และพฒันาผลติภณัฑเ์พื่อสรา้งความ
แตกต่าง และเพื่อรองรบัการเตบิโตของลูกคา้ ท าใหลู้กคา้คงความไวว้างใจ และเป็นคูค่า้ต่อเน่ืองมายาวนานนบัสบิปี  

5.   ความเส่ียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาว 

โดยสว่นใหญ่บรษิทัและลูกคา้ในกลุ่มบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิจะมกีารท าสญัญาซือ้ขายสนิคา้ระยะสัน้อายุประมาณ 1- 2 ปี หรอื
อาจจะไมม่กีารท าสญัญา ทัง้น้ีขึน้อยูก่บันโยบายในการท าสญัญาของลูกคา้แต่ละราย ซึง่ถอืเป็นหลกัปฏบิตัิโดยทัว่ไปของอุตสาหกรรม
น้ี  นอกจากน้ีลูกคา้ทีบ่รษิทัไดร้บังานจากการประมูลแข่งขนักบัผูผ้ลติรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุสญัญา ลูกคา้ก็อาจจะต่อสญัญาหรอืจดั
ใหม้กีารคดัเลือกผูผ้ลติรายใหม่ จงึอาจมคีวามเสีย่งที่จะสูญเสยีลูกคา้ได้ อย่างไรกต็าม ในอดตีที่ผ่านมาบรษิทัมคีวามเสีย่งจากการ
ไมไ่ดร้บัการต่อสญัญาอยู่ในระดบัที่ต ่ามาก เน่ืองจากลูกคา้มคีวามเชื่อมัน่ในคุณภาพของสนิคา้ที่ไดม้าตรฐาน  การส่งมอบสนิคา้ ตรง
ต่อเวลา  และความสามารถทีจ่ะขยายก าลงัการผลติเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี  

สว่นลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกส าหรบัยานยนต์นัน้ความเสี่ยงจากการยกเลิกสญัญาในการผลิตจะอยู่ในระดบัต ่ามาก
เช่นกนั เน่ืองจากโดยปกตผิูป้ระกอบการมกัจะไมเ่ปลีย่นแปลงผูผ้ลติชิน้สว่นรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลติภณัฑน์ัน้ๆ หรอืมปีญัหา
ในเรื่องคุณภาพ ซึ่งอายุของผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3 –5 ปี ตามแต่รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละ
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อุตสาหกรรม อย่างไรกด็ ีบรษิทัมลีูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยีอดลูกค้ารายใดที่มยีอดขายเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของ
ยอดขายรวมเพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งของรายไดท้ีไ่มม่สีญัญาระยะยาว 

6.   ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

ในปี 2561 ทีผ่า่นมาเศรษฐกจิโลกมคีวามไมแ่น่นอนสงู มกีารชะลอตวัลงอยา่งชดัเจน ตามการปรบัตวัเขา้สู่ขาลงของวฏัจกัร
เศรษฐกจิในประเทศหลกั และมกีารออกนโยบายเพิม่อตัราดอกเบี้ยในหลายประเทศ การเกดิขอ้พพิาทกดีกนัทางการคา้ส่งผลใหเ้กดิ
การเคลื่อนยา้ยของเงนิทุน ผูป้ระกอบการต่างๆ ไมว่า่จะเป็นผูน้ าเขา้หรอืผูส้ง่ออกจะต้องเผชญิกบัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการด าเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าบรษิทั จะไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยนในฐานะผู้ส่งออก    เน่ืองจากรายได้หลกัเป็นรายได้จากการขายในประเทศ แต่ในฐานะผู้น าเข้าเครื่องจกัรหรือ
วตัถุดบิบางชนิด ที่ต้องมกีารน าเขา้จากต่างประเทศ การอ่อนค่าของเงนิบาทส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลติของบรษิทั ท าใหบ้รษิทั
ตอ้งแบกรบัตน้ทุนทีม่ากขึน้ ดงันัน้บรษิทัจงึไดม้กีารศกึษาถงึวธิกีารป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน โดยมกีารตดิตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถงึไดม้กีารศกึษาบทวเิคราะหแ์นวโน้มความเคลื่อนไหว
ของเงนิตราต่างประเทศ และไดม้กีารเลอืกใชธ้รุกรรม Forward หรอืการท าสญัญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์
หรอืสภาวะทีเ่หน็วา่ควรกระท าตามความเหมาะสม   เพื่อป้องกนัหรอืลดความสญูเสยีทีอ่าจจะเกดิจากการเปลีย่นแปลงของคา่เงนิ   

7.   ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงจากกระแสและพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภค 

จากกระแสการรณรงคใ์หม้กีารอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม ท าใหผู้บ้รโิภคและผูป้ระกอบการต่างๆ เริม่มกีารตระหนักถงึสิง่ที่ส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ ซึ่งอาจท าใหพ้ฤตกิรรมการบรโิภคของคนเปลี่ยนไป โดยหนัมาใช้ผลติภณัฑท์ี่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม
แทน อย่างเช่น การเลอืกใช้ผลิตภณัฑท์ี่มาจากพลาสติกชวีภาพแทนผลติภณัฑท์ี่เป็นพลาสตกิ 100% โดยพลาสตกิชวีภาพ ถอืเป็น
พลาสติกทางเลือกชนิดหน่ึงที่ผลิตมาจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าวโพด มนัส าปะหลงั และอ้อย เป็นต้น หรอืกรณีรถยนต์
ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า ที่สามารถประหยดัต้นทุนพลงังานต่างๆ และลดการปล่อยมลภาวะสู่สิง่แวดล้อมในส่วนของ แบตเตอรี่
มอเตอร ์และระบบควบคมุการจา่ยไฟฟ้า ซึง่ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็ที ่ส่งผลใหค้่ายรถยนต์ต่างๆ หนัมาใหค้วามสนใจในการ
พฒันาเพื่อน าไปสูก่ารใชจ้รงิไดเ้ตม็ประสทิธภิาพต่อไป หากแต่จะต้องการมพีฒันาระบบสนับสนุนการใช้งาน เช่น สถานีใหบ้รกิารช์จ
ไฟ และระยะทางในการขบัขี่ที่จ ากดั ดงันัน้การเปลี่ยนแปลงในกระแสการบรโิภคอาจน ามาซึ่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของ
บรษิทั ท าใหบ้รษิทัตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรบัมอืการเปลี่ยนแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้เหล่านัน้ 

 
อยา่งไรกต็าม สดัสว่นของพลาสตกิชวีภาพเมื่อเทยีบกบัพลาตกิทัว่ไปนัน้มไีม่มากนัก และราคาต้นทุนของพลาสตกิชวีภาพ

ยงัสูงกว่าพลาสตกิทัว่ไปอยู่มาก เน่ืองจากผลติจากวตัถุดบิทางการเกษตร จงึมตี้นทุนจากการเพาะปลูก นอกจากนัน้คุณสมบตัขิอง
พลาสตกิชวีภาพมขีอ้จ ากดัที่ไม่สามารถทดแทนกนัไดอ้ย่างสมบูรณ์ ยงัคงต้องใช้เวลาในการพฒันาคุณสมบตัิบางประการ ซึ่งสิง่
เหล่าน้ีท าใหก้ารใช้พลาสติกชีวภาพยงัเป็นเพยีงทางเลอืกหน่ึงของผูบ้รโิภค และมกีารเติบโตในตลาดเฉพาะเจาะจงเท่านัน้ (Niche 
Market) อยา่งไรกด็ ีระบบการผลติฉีด และเป่าขึน้รูปบรรจุภณัฑส์ามารถรองรบัการใช้เมด็พลาสตกิชวีภาพไดด้ ีโดยใช้เงนิลงทุนเพื่อ
ปรบัปรงุเครื่องจกัร และอุปกรณ์ไมม่าก ส าหรบัรถยนตข์บัเคลื่อนดว้ยพลงังานไฟฟ้า  ทมีบรหิารมองว่าค่ายรถยนต์ต่างๆ ยงัคงต้องมี
การใช้ระยะเวลาในการศกึษาและการพฒันาไปอกีระยะหน่ึง ดว้ยขอ้จ ากดัของแบตเตอรี ่แหล่งทรพัยากรที่จะท า และแหล่ งพลงังาน
ไฟฟ้าเพื่อรองรบัการเตบิโตของอุตสาหกรรม  อยา่งไรกด็ ีบรษิทัไดม้กีารศกึษาและพจิารณาความเสีย่งในเรื่องดงักล่าวอยู่เป็นระยะๆ 
เพื่อพจิารณาถงึความเหมาะสมและทศิทางการขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต หากมศีกัยภาพและมตีลาดรองรบั 

8.   ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 60 

บรษิทัมกีลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื กลุ่มเหมมณฑารพ ถอืหุน้ในบรษิทัรวมกนัในสดัส่วนรอ้ยละ  58.22 ณ วนัที่ 18 มนีาคม 

2562  ซึง่สดัสว่นการถอืหุน้ดงักล่าวอยูเ่กอืบราวๆ รอ้ยละ 60 ท าใหก้ลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ดงักล่าวมอี านาจในการควบคุมบรษิทั และมี

อทิธพิลต่อการตดัสนิใจของบรษิทัในทุกเรื่องที่ต้องได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น   ยกเว้น เรื่อง ที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษิทั
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ก าหนดให้ต้องได้รบัเสยีงส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ือหุ้น  ดงันัน้ ผูถ้ือหุน้รายอื่นของบรษิทัจงึมคีวามเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสยีง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้รายใหญ่เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา  

อย่างไรกต็าม บรษิทัมกีารก าหนดโครงสรา้งการจดัการเพื่อใหเ้กดิการถ่วงดุลและสอบทานการบรหิารงานอย่ างเหมาะสม
โดยประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร ซึง่มกีารก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อยา่งชดัเจน  

บรษิทัได้แต่งตัง้กรรมการที่ไม่เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 9 ท่าน  โดยเป็น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน  เป็นประธาน
กรรมการบรษิทั  หรอืคดิเป็นร้อยละ 44.44 เพื่อท าหน้าที่ถ่วงดุลอ านาจในการบรหิาร กลัน่กรองวาระที่จะเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุ้น
พจิารณา รวมทัง้ตรวจสอบการท างานของกรรมการและผูบ้รหิารที่เป็นตวัแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย นอกจากน้ี ในกรณีเขา้ท า
รายการทีเ่กีย่วโยงกบักรรมการ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ และผูม้อี านาจควบคมุ รวมถงึบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ บุคคลดงักล่าวจะไม่มสีทิธิ
ออกเสยีงในการอนุมตัริายการดงักล่าว 
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ข้อมลูทัว่ไปของบริษทัและข้อมลูส ำคญัอ่ืน 
 
ช่ือบริษทั  : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษทั (ภำษำองักฤษ)  : PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือย่อ  : PJW 

เลขทะเบียนนิติบคุคล  : 0107554000208 

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

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

ประเภทธรุกิจ : ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิประเภทขวดและฝา และชิ้นสว่นพลาสตกิส าหรบัยาน
ยนตท์ีม่คีณุภาพตามรปูแบบความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีม่ตีราสนิคา้ 
(Brand) เป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป โดยใชก้ระบวนการผลติหลกั 2 ประเภท คอื การเป่า (Blow 
Molding) และการฉีด (Injection Molding) และพ่นสผีลติภณัฑพ์ลาสตกิ เช่น อุปกรณ์
ตกแต่งรถยนต ์ตามความตอ้งการของลูกคา้แบบครบวงจร 

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

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

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

โทรสาร  0-2150-5987  

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

 โทรศพัท ์0-3834-7187-8, 0-3834-7205, 0-3834-7207 
โทรสาร 0-3834-7189 

โฮมเพจ  : www.pjw.co.th 

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

ติดต่อเลขำนุกำรบริษทั  : โทรศพัท ์0-2150-5988 ต่อ  153 

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

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

ช่ือบริษทั : บริษทั มิลลแ์พค จ ำกดั  

ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 30,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 12,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 2,500 บาท 

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่   : เลขที ่19, 21 ซอยเอกชยั 63  ถนนเอกชยั  แขวงตลองบางบอน  เขตบางบอน 
กรงุเทพมหานคร 10150  
โทรศพัท ์0-2898-0018 โทรสาร 0-2898-0633 

ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิ โดยเน้นการผลติบรรจภุณัฑพ์ลาสตกิเพื่อบรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ใหแ้ก่
ลูกคา้ขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

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

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

ประเภทธรุกิจ     : ฝาขวดน ้ามนัหล่อลื่น 

ช่ือบริษทั    : บริษทั พลำสเทค แลบ็ จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 20,000,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 2,000,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท  

ท่ีตัง้ส ำนักงำนใหญ่  : เลขที ่28 หมู ่2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืงสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร 74000 
  โทรศพัท ์0-2150-5988, 0-3483-9130-1  โทรสาร  0-2150-5987 
ประเภทธรุกิจ : บรกิารตรวจสอบจ านวนและ/ หรอืมาตรฐาน สินค้าทุ กช นิด  บริกา รทดสอบทาง

วทิยาศาสตร์ และสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบและ วเิคราะห์การปฏิบตัิการทาง
กายภาพและเคมผีลติบรรจภุณัฑอ์าหาร และจ าหน่ายเครื่องดื่มทีไ่มม่แีอลกอฮอล์ 

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

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

ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ส าหรบัลูกคา้ในประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 

ช่ือบริษทั    : บริษทั ปัญจวฒันำ (เจียงซู) พลำสติก จ ำกดั 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว : 5.0 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั และเรยีกช าระแล้ว 3.0 ลา้นดอลล่ารส์หรฐั 

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

ประเภทธรุกิจ : บรรจภุณัฑพ์ลาสตกิส าหรบับรรจุน ้ามนัหล่อลื่น ส าหรบัลูกคา้ในประเทศ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี 
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บคุคลอ้ำงอิงอ่ืนๆ 
 
นำยทะเบียนหลกัทรพัย ์  : บริษทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

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

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

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

     โทรศพัท ์0-2714-2799 
 
 
******************************************************************************************************************* *************************** 
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ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 

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

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2555 

โครงสร้างการถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 574,080,000 หุน้ มูล
คา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ทุนที่ออกและเรยีกช าระแล้ว  287,039,972.50 บาท  แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 574,079,945 หุน้ มูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

โครงสรา้งการถอืหุน้ ณ วนัที ่18 มนีาคม 2562 บรษิทัมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ดงัน้ี 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วนัท่ี  18 มีนาคม 2562   

จ านวน (หุ้น) ร้อยละ 

กลุ่มเหมมณฑารพ1/     

1. นางมาล ี เหมมณฑารพ  101,725,566  17.72% 

2. นายคงศกัดิ ์ เหมมณฑารพ  88,241,747  15.37% 

3. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  69,405,360  12.09% 

4. ดร.พริฬุห ์ เหมมณฑารพ  35,688,640  6.22% 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ  32,661,428  5.69% 

6. นางจติราวด ี เหมมณฑารพ  6,050,000  1.05% 

7. นายชวาล  เหมมณฑารพ  455,304  0.08% 

รวม 334,228,045  58.22% 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนท่ีอยู่ใน 10 อนัดบั 
  

1. นายสนุทร  ศรปีรชัญาอนันต์  20,884,880  3.64% 

2. นายเสกสรร  ครองพาณิชย ์       11,400,000  1.99% 

3. นายเพิม่ศกัดิ ์ โกศลพนัธุ ์         8,484,800  1.48% 

4. นายวเิชยีร ศรมีนิุนทรนิ์มติ          8,295,900  1.44% 

รวม  49,065,580  8.55% 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืน  190,786,320  33.23% 

รวม 574,079,945 100.00% 

1/ กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีโ่ดยพฤตกิารณ์มอีทิธพิลต่อการก าหนดนโยบาย การจดัการ หรอืการด าเนินงานของบรษิทัอย่างมนียัส าคญั 
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รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทัโดยกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
ระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 2561 

ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ที่
ถอื 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.2560 

สดัส่วน
การถอืหุน้ 

(%) 

 
จ านวนหุน้ที่
เปลีย่นแปลง 

จ านวนหุน้ที่
ถอื 

ณ วนัที ่
31 ธ.ค.2561 

สดัส่วนการ
ถอืหุน้ 
(%) 

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

1. ดร.ด าร ิสุโขธนงั  ประธานกรรมการ / 

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ รองประธานกรรมการ 96,169,439 16.75% (7,927,692) 88,241,747 15.371% 
3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ /  

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

114,797,874 20.00% (13,072,308) 101,725,566 17.720% 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ / ประธาน 

กรรมการบรหิาร 

69,175,360 12.05% 230,000 69,405,360 12.090% 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ /  

ประธานเจา้หน้าที่

บรหิาร 

32,661,428 5.69% - 32,661,428 5.689% 

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

35,688,640 6.22% - 35,688,640 6.217% 

7. นางสาวจรญัญา แสงสุขด ี ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

และก ากบัดแูลกจิการ /  

กรรมการอสิระ 

260,000 0.05% - 260,000 0.05% 

8. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ ประธาน

กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง / กรรมการอสิระ 

156,000 0.03% - 156,000 0.03% 

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

 ผูบ้รหิารระดบัสงู       

1. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานบญัชแีละการเงนิ / 
เลขานุการบรษิทั 

364,000 0.06% - 364,000 0.06% 

2. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกลุ ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานวจิยั และพฒันา
ผลติภณัฑ ์

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

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั 

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

 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย 

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

อตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมา 
 

ปี 
อตัราก าไรสทุธิ 

อตัราการจ่าย 
เงินสดปันผล 

อตัราการจ่าย 
หุ้นปันผล 

อตัราการจ่าย 
เงินปันผลต่อก าไรสทุธิ 

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

2555 0.35 0.15 - 44.81 

2556 0.18 0.10 - 54.63 

2557 0.03 - 25 : 1 66.01 

2558 0.18 0.10 - 55.92 

2559 0.24 0.13 - 53.59 

2560 0.07 - - - 

2561* - 0.08 - - 

2562** 0.04 - - - 
 

หมายเหต ุ:  *ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2562 มมีตจิ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ของบรษิทั ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิ้นไม่เกนิ 45,926,395.60 บาท โดยจดัสรรจากก าไรสะสม
ของบรษิทั โดยจา่ยเงนิปนัผลในวนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2562 

 
**ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่3/2562 เมือ่วนัที ่4 มีนาคม 2562 มีมติงดการจ่ายเงินปนัผล จากผลการ 
ด าเนินงานปี 2561 เนือ่งจากในปี 2562 บรษิทัมคีวามต้องการเงนิทุนเพือ่ส ารองเงนิทุนหมุนเวยีนของกจิการ โดยให้
น าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่24 เมษายน 2562 เพือ่อนุมตัติ่อไป 
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โครงสร้างการจดัการ 
 

ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏบิตักิาร (สาขา
ชลบุร)ี 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูล 

ส านกัตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

รองประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร 

ประธานเจา้หน้าที่
สายงานบญัชแีละ
การเงนิ 

ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานบรหิารและพฒันา
องคก์ร 

ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานการตลาด 

ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานการปฏบิตักิาร 

ประธานเจา้หน้าทีส่าย
งานวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑ ์

ผูอ้ านวยการสายงาน
บญัชแีละการเงนิ 

ผูอ้ านวยการสายงาน
ทรพัยากรมนุษย ์

ผู้อ านวยการสายงาน
การตลาด (บรรจุภัณฑ์
พลาสตกิ) 

ผู้อ านวยการสายงาน
การค้า (ชิ้นส่วนยาน
ยนต)์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

ผู้อ านวยการสายงาน
การตลาด (ชิ้นส่วนยาน
ยนต)์ 

ผูอ้ านวยการสายงาน
หว่งโซ่อุปทาน 

ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏบิตักิาร (สาขา
สมทุรสาคร) สาขากรงุเทพ 

ผูอ้ านวยการสายงานวจิยั
และพฒันา 

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบรหิาร 
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โครงสรา้งการจดัการ 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทั ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร โดยคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของ
บรษิทั ประกอบดว้ยผู้ทรงคุณวุฒทิี่มคีุณสมบตัคิรบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535   และตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมคีวามหลากหลายในทกัษะทางดา้นอุตสาหกรรม  ดา้นบญัชกีารเงนิ ด้านธุรกิจ  
ดา้นการจดัการ  ดา้นการตลาดระหวา่งประเทศ ดา้นกลยทุธ ์ดา้นการบรหิารวกิฤติ ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดแูลกจิการ  

คณะกรรมการบรษิทั  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ จ านวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ โดยมกีรรมการอสิระจ านวน 4 
ท่าน จากทัง้หมด 9 ท่าน และมกีรรมการอสิระที่เป็นผูห้ญิง 1 ท่าน ในการบรหิารงานมกีารแบ่งแยกหน้าที่อย่างชดัเจนและมกีารถ่วงดุล
อ านาจ โดยประธานกรรมการบรษิทัไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดยีวกบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ซึ่งรายนามของคณะกรรมการบรษิทั  ขอ้มูลการ
ด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2561  มดีงัต่อไปน้ี 
คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561   คณะกรรมการบรษิทั มจี านวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย   
รายช่ือ ต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการ (ครัง้) 

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

9/9 

2. นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ กรรมการ /รองประธานกรรมการ 9/9 

3. นางมาล ีเหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 

9/9 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธานกรรมการบรหิาร 

9/9 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการบรหิาร 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

8/9 

6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

8/9 

7. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

9/9 

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

9/9 

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

9/9 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบรษิทั 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ  นายสาธติ เหมมณฑารพ  

ดร .พิรุฬห์  เหมมณฑารพ  และนางมาลี  เหมมณฑารพ  
กรรมการสองในสี่คนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
ส าคญัของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้  กรรมการ

จะตอ้งออกจากต าแหน่งอยา่งน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดย
อตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็ห้
ออกโดยจ านวนใกล้ เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม ( 1/3) 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปนั ้น อาจจะเลือก
เขา้รบัต าแหน่งอกีได ้ 

กรรมการอิสระ  มีวาระในการด ารงต าแหน่งไม่เกิน 9 ปี 
ทัง้น้ีเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลกัทรพัย์กรรมการอิสระเหล่านัน้อาจได้รบัการแต่งตัง้
กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบรษิทั
เหน็วา่มคีวามเหมาะสม 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั 

1. คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบใน
การจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั  

ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลกั  “ข้อพึง
ปฏิบตัิที่ดสี าหรบักรรมการบรษิทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด 

2. มีส่วนร่วมในการก าหนดวิส ัยทัศน์  และพันธกิจของ
บรษิทั เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดยีวกนั และพจิารณาทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

3. ก าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการ
ด าเนินธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ควบคุมก ากับดูแล 
(Monitoring and Supervision) การบรหิารและการจดัการของ
ฝา่ยบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
ก าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล  

นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมขีอบเขตหน้าที่ในการก ากบั
ดูแลให้บรษิทัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ข้อก าหนด

ของตลาดหลกัทรพัยฯ์ อาทเิช่น  การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 
และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญ  หรือ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

4. พจิารณาก าหนดโครงสรา้งการบรหิารงาน มอี านาจใน
การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิาร ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ต่งตัง้ 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด
นัน้ ต้องไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าใหค้ณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุด
ต่างๆ ดงักล่าวสามารถพจิารณาและอนุมตัริายการที่อาจมคีวาม
ขดัแย้งมสี่วนได้เสยีหรอืมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
พจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

5. จดัท ารายงานคณะกรรมการประจ าปี และรบัผดิชอบต่อ
การจดัท าและการเปิดเผยงบการเงนิ เพื่อแสดงถงึฐานะการเงนิ
และผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และน าเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาและอนุมตั ิ

6. ก ากับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กจิการทีด่แีละจรรยาบรรณธรุกจิของบรษิทั 

7. จ ัดให้มีการท าจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานดา้นจรยิธรรม ทีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ พรอ้มทัง้
ตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรยิธรรมดงักล่าวอย่างจรงิจงั 

8. พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และก ากบัดูแลให้
มรีะบบหรอืกระบวนการในการบรหิารจดัการความเสี่ยงโดยมี
มาตรการรองรบัและวธิีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บรษิทัอยา่งเหมาะสม 

9. จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในที่เพยีงพอและเหมาะสม 
เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าการท ารายการต่างๆ ได้ร ับอนุมตัิจากผู้มี
อ านาจ ระบบต่างๆ สามารถป้องกนัการน าทรพัย์สนิของบรษิทั
ไปใชใ้นทางมชิอบ 

10. ก ากบั ดูแลและจดัการแก้ไขปญัหาความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ทีอ่าจเกดิขึน้ รวมถงึรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง 
หรอืหลายคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใดแทน
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คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรืออาจมอบอ านาจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเหน็สมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลง
หรอืแกไ้ขการมอบอ านาจนัน้ ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

ทัง้น้ี การมอบอ านาจนัน้ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ านาจที่ท าให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติ
รายการที่ตนหรอืบุคคลที่ตนมคีวามขดัแย้ง มสี่วนได้เสยี หรือ
อาจจะมีความขดัแย้งในผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่จะท า
ขึน้กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้าม)ี (ตามที่นิยามไวใ้นประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรอื ประกาศของหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวขอ้ง) 
เว้นแต่ เป็นการอนุมัติรายการที่ เ ป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพจิารณาและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธาน
กรรมการบริหาร 

1. รบัผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการก ากบั 
ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามแผนงานที่

ก าหนดไว ้รวมถงึสง่เสรมิการพฒันาความรูแ้ละทกัษะดา้นต่างๆ 
ทีจ่ าเป็นส าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการของบรษิทั 

2. วิเคราะห์ปญัหา เสนอแนะความเห็นและหาแนว
ทางแกไ้ขปญัหา พจิารณาตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ทีม่สีาระส าคญั 

3. ก าหนดระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั
ร่วมกบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร และกลัน่กรองวาระประชุมใน
แต่ละครัง้ 

4. เป็นประธานเพื่อด าเนินการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
และประชุมผู้ถือหุ้น โดยควบคุมการประชุมให้เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบับรษิทัและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

5. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสียง 2 
ฝา่ยเท่ากนั 

6. มอี านาจอนุมตัิการใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติ
ธรุกจิของบรษิทั เช่น การจดัซือ้ทรพัยส์นิ การใช้จ่ายเงนิลงทุนที่
ส าคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การท ารายการอื่ นเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ซึ่งอ านาจการอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นการ
อนุมัติรายการปกติทัว่ไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละ
รายการไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั 

ผู้บริหาร 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัมคีณะผูบ้รหิารจ านวน  5  ท่าน ประกอบดว้ยผูบ้รหิารดงัต่อไปน้ี 

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

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร 
4. นางพรมิ  ชยัวฒัน์ ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 

5. นายเสกสรรค ์สนิบนัลอืกุล ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

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

2. ควบคุมดูแลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงาน
ประจ าวนัของบรษิทั 

3. จัดท าและน าเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ 
เป้าหมาย แผนการด าเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ
ประจ าปีของบรษิทัทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิ งบประมาณรายงาน 

ประจ าปี และก าหนดอ านาจการบรหิารงาน เพื่อน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการของบรษิทั  
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4. รบัเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทัมาก าหนด
ทศิทาง แนวทาง กลยุทธ ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อก าหนด 
ภารกจิหลกั (Mission) ส าหรบัฝา่ยจดัการน าไปด าเนินการ 

5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่าย
บริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญัหาอุปสรรคต่างๆ 
เพื่อใหผู้บ้รหิาร และฝา่ยจดัการด าเนินการตามยุทธศาสตร ์และ
แผนธรุกจิทีว่างไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบรษิทั 

6. ติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิาร
และรายงานผลการด าเนินงาน การบรหิารจดัการ ความคบืหน้า
ในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ 

7. มอี านาจอนุมตัิการใช้จ่ายในการด าเนินการตามปกติ
ธรุกจิของบรษิทั เช่น การจดัซือ้ทรพัยส์นิ การใช้จ่ายเงนิลงทุนที่
ส าคัญเพื่อประโยชน์บริษัท และ การท ารายการอื่ นเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั ซึ่งอ านาจการอนุมตัิดงักล่าวจะเป็นการ
อนุมัติรายการปกติทัว่ไปทางการค้า โดยมีวงเงินในแต่ละ
รายการไมเ่กนิ 15 ลา้นบาท แต่ไมเ่กนิงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั 

8. ก าหนดโครงสร้างองค์กร วิธกีารบรหิาร รวมถึงการ
คดัเลอืก การฝึกอบรม การว่าจา้งและการเลกิจา้งพนักงาน และ
ก าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และ
สวสัดกิารต่างๆ ส าหรบัพนกังาน 

9. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการ 

ทัง้น้ี ในการด าเนินการเรื่องใดที่ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
หรอืผูร้บัมอบอ านาจจากประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอื
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ กบับริษทั และ/หรือบริษทัย่อย และ/
หรอืบรษิทัที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไม่มอี านาจ
อนุมตัิการด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการที่
เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาด
หลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ก าหนด 

เลขานุการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 8/2554    เมื่อ
วนัที่ 18 สงิหาคม 2554   คณะกรรมการบรษิทัได้มมีติแต่งตัง้
นางพริม ชัยวัฒน์ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท   โดย
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบตัิหน้าที่ตามมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ.2551   ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ในวนัที่ 31 
สิงหาคม 2551 ด้วยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และ
ความซื่อสตัยส์ุจรติ   รวมทัง้ต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค์ข้อบงัคบับรษิทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้น้ีหน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบรษิทั 
มดีงัน้ี  

1. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกบัการปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทั 
และตดิตามดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ  

2. ดูแลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสนเทศในส่วนที่
รบัผดิชอบตามระเบยีบและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

3. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  
 ทะเบยีนกรรมการ  
 หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ  
 หนงัสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุม

ผูถ้อืหุน้  
 รายงานประจ าปีของบรษิทั  
 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผูบ้รหิาร  

4. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุด
ยอ่ย และการประชุมผูถ้อืหุน้ 

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย มอบหมาย 

6. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน
ประกาศก าหนด 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 กรรมการ 
บรษิทัพจิารณาก าหนดค่าตอบแทน โดยมคีณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ โดยค านึงถึงการปฏิบตัิงานและความรบัผดิชอบของ
กรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ความเหมาะสมและ
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เปรยีบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดยีวกนักบับริษทัหรือ
ใกล้เคยีงกบับรษิทั และอ้างองิขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้รหิารของบรษิทัจดทะเบยีน น าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพื่อพิจารณาน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการเป็นประจ าทุกปี 

o ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ในปี  2561   ที่ประชุมผู้ถอืหุน้ได้อนุมตัแิละก าหนดโครงสรา้งอตัราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตวัเงนิ เป็นวงเงนิจ านวนรวม

ทัง้สิน้ไมเ่กนิ 3,200,000 บาท ต่อปี  ดงัน้ี 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน จ านวนเงิน 

1. เบีย้ประชุม  

 ประธานกรรมการ 25,000  บาท/ครัง้/คน 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 15,000  บาท/ครัง้/คน 

 ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 15,000  บาท/ครัง้/คน 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000  บาท/ครัง้/คน 

 กรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย 10,000  บาท/ครัง้/คน 

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

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

 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) ท่ีจ่ายในปี 2561 

รายช่ือ ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)  ท่ีจ่ายในปี 2561 

ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ เฉพาะกรรมการ
อิสระ 

 

บริษทั ตรวจสอบฯ บริหาร 
ความ
เส่ียง 

สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ค่าตอบ 
แทนราย
เดือน 

โบนัส รวม 
(บาท) 

จ านวนครัง้ทีป่ระชุม ปี 2561 9 ครัง้ 6 ครัง้ 2 ครัง้ 1 ครัง้    
1.ดร.ด าร ิสโุขธนงั 225,000 - - 15,000 120,000 300,000 660,000 
2.นายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 90,000 - -  -  90,000 
3.นางมาล ีเหมมณฑารพ 90,000 - -  -  90,000 
4.นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 90,000 - 20,000 10,000 -  120,000 
5.นายสาธติ เหมมณฑารพ 80,000 - 10,000  -  90,000 
6.ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ 80,000 - 20,000  -  100,000 
7.นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี 90,000 90,000 20,000  120,000 230,000 550,000 
8.รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ 90,000 60,000 30,000  120,000 230,000 530,000 
9.นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ 90,000 60,000 20,000 10,000 120,000 230,000 530,000 

รวม 945,000 210,000 120,000 35,000 480,000 990,000 2,760,000 

o ค่าตอบแทนอ่ืน 
บรษิทัไดท้ ากรมธรรมป์ระกนัภยัประเภทความรบัผดิชอบของกรรมการและเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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 ผู้บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนของประธาน

กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดบัสูง ด าเนินการทบทวนเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ผลการปฏิบัติงาน และสามารถแข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจ  เพื่อเป็นการรกัษาผู้บริหารที่ส าคญัของบริษัท โดย
คา่ตอบแทนต่างๆ ของผูบ้รหิารประกอบดว้ย  

o ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
บรษิทัจา่ยคา่ตอบแทนใหผู้บ้รหิาร มรีายละเอยีด ดงัน้ี 

ประเภท ปี 2561 
จ านวนราย  จ านวนเงิน (บาท)  

เงนิเดอืนและโบนสั 61/ 38,549,724.71 

เงนิสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชพี 61/ 2,226,645.64 
หมายเหตุ : 
1/ ผูบ้รหิารจ านวน 5 ท่าน และประธานกรรมการบรหิาร จ านวน 1 ท่าน ระหว่างวนัที ่1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2561 

o ค่าตอบแทนอ่ืน 
บริษัทมีการท าประกันภัยสุขภาพ และให้รถยนต์ประจ าต าแหน่งแก่ผู้บริหารระดบัสูง  บริษัทไม่มีนโยบายให้

คา่ตอบแทน แก่กรรมการหรอืพนกังาน ในลกัษณะหุน้ หุน้กู ้หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใด 

บคุลากร 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมพีนักงาน (ไม่รวมผูบ้รหิารจ านวน 12 ท่าน) จ านวนทัง้สิน้ 1,830 คน โดย

สามารถแบ่งตามสายงานไดด้งัน้ี 

รายละเอียดพนักงาน จ านวนพนักงาน 
ปี 2560 ปี 2561 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน)   
สาขาสมทุรสาคร 640 คน 682 คน 
สาขาชลบุร ี 815 คน 974 คน 
บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 78 คน 121 คน 
บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 70 คน 53 คน 

รวม 1,603 คน 1,830 คน 

 ค่าตอบแทนพนักงาน 
ปจัจบุนัอตัราคา่ตอบแทนพนักงานอยู่ในระดบัที่เหมาะสมกบัอตัราค่าตอบแทนของตลาด โดยมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน 

ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่ากะการท างาน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงนิสมทบประกนัสงัคม เงนิสมทบกองทุนทดแทน  เงนิ
ช่วยเหลอืสวสัดกิารต่างๆ และอื่นๆ 

รายละเอียด ปี2560 ปี2561 

จ านวนพนกังาน (คน) 1,603 คน 1,830 คน 
คา่ตอบแทน (ลา้นบาท) 465.87 ลา้นบาท 481.72 ลา้นบาท 
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 ค่าตอบแทนอ่ืน 

กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดจ้ดัตัง้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีขึน้ โดยหกั
จากเงนิเดอืนของพนกังานสว่นหน่ึงและบรษิทัจา่ยสมทบอกีส่วน
หน่ึง กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลังและจดัการกองทุนโดย
ผู้จดัการ กองทุนที่ได้รบัอนุญาต โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อจูงใจให้พนักงาน
ท างานกบับรษิทัในระยะยาว 

ประกนัสขุภาพ  
 บรษิทัมกีารท าประกนัสขุภาพใหก้บัพนกังานในระดบัตัง้แต่

ต าแหน่งหวัหน้าแผนกขึน้ไป และประกนัอุบตัเิหตุส าหรบั
พนกังานจดัสง่ 

 นโยบายการพฒันาบคุลากร 
บริษทัมนีโยบายพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างสม ่าเสมอ 

โดยใหถ้อืวา่พนกังานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่ายิง่ และเป็น
หวัใจส าคญัที่เกื้อกูลให้การด าเนินธุรกิจ ประสบผลส าเรจ็ตาม
เป้าหมาย ดงันัน้บริษทัจึงมีความมุ่งม ัน่ที่จะพฒันาองค์กร ให้
เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความสามารถ 
พฒันาศักยภาพของพนักงาน อันจะท าให้เกิดประโยชน์แก่
บรษิทัในการที่จะมบีุคลากรที่มปีระสทิธภิาพ ที่จะสามารถสรา้ง
ผลงานให้กับบริษัท รวมถึงการพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยจัดให้มี
แผนการฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและภายนอก  

การฝึกอบรมภายใน 
เพื่อส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพผู้บรหิารและพนักงานให้

สามารถท างานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบรษิทั
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงสุด บรษิทัจงึออกแบบ
และพฒันาหลกัสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็น
ระดบั ดงัน้ี 
ส าหรบัพนกังานระดบัจดัการ : 
บรษิทัด าเนินการพฒันาพนักงานระดบัจดัการ เพื่อพฒันาทกัษะ
ความเป็นผู้น าควบคู่ไปกบัการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการ
เส ริมส ร้ า งความ เชี่ ย วชาญในการบริหา รจัดการ ให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ อกีทัง้ เป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบั
การปรบั/เลื่อนต าแหน่งต่างๆ ในอนาคตให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในสายวชิาชีพให้สามารถแข่งขนัและพร้อมเป็น
ผู้น าในอุตสาหกรรมของธุรกิจที่ด าเนินงานทัง้ในปจัจุบันและ
อนาคต  
ส าหรบัพนกังานระดบัปฏบิตักิาร :  

บริษัทด าเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการโดยจัด
หลกัสตูรพฒันาความรูค้วามสามารถตามหน้าที่ สายวชิาชพีและ
กลุ่มงานที่มคีวามรบัผดิชอบ อาทิเช่น โครงการโรงเรยีนช่าง 
มาตรฐานทางด้านการเงินและบัญชี ทักษะการใช้ระบบ
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยี ทกัษะการตลาดและการขาย และ
ระบบ ISO เป็นตน้ 

ส าหรบัพนักงานทุกคน :  

บริษัทด าเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมความรูค้วามสามารถหลกั เพื่อใหพ้นักงานทุกคนของ
บริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิด
ประสทิธภิาพสูงสุด อาทเิช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพ การปลูกฝงัวฒันธรรมองคก์รและ
ปลูกจติส านึกในจรยิธรรม คุณธรรม และปฏิบตัติามหลกัก ากบั
ดูแลกิจการที่ด ีจรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริตคอร์รปัชัน่ 
เป็นตน้ 

การฝึกอบรมภายนอก  
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้ารบัการฝึกอบรมสมัมนา

ต่างๆซึ่งจ ัดโดยสถาบันจัดการฝึกอบรมภายนอก เพื่อเพิ่ม
ความรู ้หรอืศกึษานวตักรรมใหม่ในดา้นต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป 
สามารถน ามาปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินงานขององค์กรให้
สามารถแขง่ขนัได ้

นอกจากน้ี ยงัสนับสนุนให้กรรมการเข้ารบัการฝึกอบรม
หรือร่วมกิจกรรมในหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูน
ความรูค้วามสามารถในการด าเนินงานของบรษิทัในแต่ละปี 

 การสร้างความสมัพนัธแ์ละผกูพนัภายในองคก์ร 
บรษิทัมกีารก าหนดนโยบายสรา้งความสมัพนัธแ์ละผูกพนั

ทุกระดบัภายในองคก์รระหว่างผูบ้รหิารและพนักงานรวมทัง้ได้
ส่งเสรมิการท างานเป็นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการ
ท างานร่วมกนัอย่างมปีระสทิธภิาพ ในปีที่ผ่านมา บรษิทั จงึ
จดัท ากจิกรรมต่างๆ มากมาย อาทเิช่น การจดักจิกรรม CSR 
กจิกรรม GROW DAY การประชุมอาซาไกระหว่างหวัหน้าและ
พนกังานทุกเชา้ก่อนท างาน เป็นตน้ 
 การรกัษาบคุลากรให้คงอยู่กบับริษทั 

บรษิทัมนีโยบายในการรกัษาบุคลากรที่มคีุณภาพใหค้งอยู่
กบับรษิทัโดยการจดัการใหม้สีิง่แวดล้อมและบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้แสดงความคิด
สร้างสรรค์และความสามารถอย่างเต็มที่ จ ัดให้มีการพฒันา
บุคลากร การประเมนิผลงาน และการพจิารณาใหผ้ลตอบแทน 
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การก ากบัดแูลกิจการ 
Corporate Governance 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบการบรหิาร
จดัการที่มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง
จะท าให้เกิดความเชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้
ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน ภายใต้การด าเนินงาน
อยา่งมจีรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง 

บรษิทัจงึได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ด ีและ

ปรบัปรุงให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ปจัจุบนั เพื่อยกระดบัการ

ด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน 

และกระจายการปฏบิตัไิปสู่พนักงานของบรษิทัทุกระดบัชัน้ โดย

สอดแทรกในกจิกรรมต่าง ๆ ของบรษิทั เช่น การอบรม การจดั

กจิกรรม การจดับอร์ดประชาสมัพนัธ์ อนัเป็นการเสรมิสร้างให้

เกดิวฒันธรรมการก ากบัดูแลกจิการที่ดอีย่างแท้จรงิ โดยบรษิทั

ได้รบัเอาแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจด

ทะเบียน (Good Corporate Governance) ตามที่ก าหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและ

ข้อ เสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance 

Assessment Report ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย (IOD) มาเป็นแนวทางในการปฏบิตัิซึ่งแนวทางใน

การปฏบิตั ิมดีงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษทั 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

หลกัการ : ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินความเป็นเจา้ของโดยควบคุมบรษิทั

ผ่านการแต่งตัง้คณะกรรมการให้ท าหน้าทีแ่ทนตนและมสีทิธใิน

การตดัสนิใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทั บรษิทั

จงึควรสง่เสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธขิองตน 

บรษิทัตระหนักและให้ความส าคญัในสทิธิข ัน้พื้นฐานต่างๆ 

ของผู้ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัย์และในฐานะ

เจ้าของบรษิทั ไดแ้ก่ การซื้อขายหรอืโอนหุน้ การมสี่วนแบ่งใน

ก าไรของบริษัท การได้ร ับข่าวสาร  ข้อมูลของบริษัทอย่าง

เพยีงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้

ถือหุ้น เพื่อแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัช ี

และเรื่องที่มผีลกระทบต่อบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การ

ก าหนดหรอืแก้ไขข้อบงัคบัและหนังสอืบรคิณห์สนธ ิการลดทุน

หรอืเพิม่ทุน  และการอนุมตัริายการพเิศษ  ตลอดจนการซกัถาม

หรอืแสดงความเหน็ในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการไดร้ายงานให้

ทราบหรอืไดข้อความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 

1. การจดัการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1 บรษิทัดูแลและสนับสนุนให้ผูถ้ือหุ้นทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบนั หรอืผูถ้อืหุน้

ต่างชาตเิขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 
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1.2 บริษทัได้มอบหมายให้ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยข์องบรษิทั 

เป็นผูด้ าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้้

ถอืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 

7 วนัก่อนวนัประชุม หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดทุกครัง้ 

และให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อย

กว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 

วนัตดิต่อกนั  

1.3 มกีารให้ข้อมูล วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุม

โดยมคี าชีแ้จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทีเ่สนอ 

1.4 บรษิทัจดัอ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ช้สทิธใินการ

เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงอยา่งเตม็ที่ 

1.5 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุมล่วงหน้า ระหวา่งเดอืนตุลาคม ถงึเดอืนธนัวาคม 
ของทุกปี และส่งค าถามที่เกี่ยวข้องกบัวาระการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี ล่วงหน้า โดยแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศ
หลกัเกณฑ์ และระบุข ัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั 
www.pjw.co.th   ในสว่นของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

1.6 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อสิระหรอืบุคคลใดๆ เขา้รว่มประชุมแทนตนได ้

2. การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

2.1 บรษิทัสนับสนุนให้คณะกรรมการบรษิทั ผู้บรหิารและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ผู้สอบบญัชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุน้อยา่งพรอ้มเพรยีงกนั 

2.2 บรษิทัใช้ระบบบารโ์ค้ด (Barcode) ในการลงทะเบยีนและ

นับคะแนน เพื่อให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้

รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นย า และเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้า

ก่อนการประชุม 2 ชัว่โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถงึ

เวลาก่อนการพจิารณาวาระสุดทา้ย 

2.3 ในการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค าถามในวาระต่างๆ อย่างอสิระ ก่อนการ

ลงมติในวาระใดๆ รวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นซกัถามและ

ข้อคิดเห็นที่ส าคญัไว้ในรายงานการประชุม  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบได ้ 

2.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้

กรรมการไดท้ลีะคน 

2.5 บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือ

ตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามญัและวสิามญั ผูถ้อืหุน้ และ

เปิดเผยใหท้ีป่ระชุมทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชุม 

3. การจดัท ารายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการ

ประชุมผู้ถือหุ้น 

3.1 บรษิทั ได้จดัใหม้กีารบนัทกึรายงานการประชุมผูถ้ือหุ้น 

โดยมกีารบนัทกึขัน้ตอนการลงคะแนน และวธิกีารแสดงผล 

คะแนนใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้ประเดน็ หรอืซกัถาม บนัทกึค าถามค าตอบ 

และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามผีูถ้อืหุน้เหน็ดว้ย คดัคา้น 

และงดออกเสยีง รวมถงึบนัทกึรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม

และกรรมการทีล่าประชุม 

3.2 บรษิทัจะแจง้รายงานสรุปผลการลงมตผิ่านเวบ็ไซต์ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบรษิทัภายใน

วนัเดยีวกนักบัวนัประชุม หรอือย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวนั

ท าการถัดไป และจะจดัส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่

ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนั รวมทัง้

เผยแพรร่ายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

 

หมวดท่ี  2   การปฏิบติัต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (The 

Equitable Treatment of Shareholders) 

หลกัการ :  ผูถ้ือหุ้นทุกราย ทัง้ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผูบ้รหิารและผู้ถือ

หุ้นทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร รวมทัง้ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รบัการ

ปฏบิตัทิีเ่ท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยทีถู่กละเมดิ

สทิธคิวรมโีอกาสไดร้บัการชดเชย 

1. การให้ข้อมลูก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.1. บรษิทัแจง้ก าหนดการประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มระเบยีบวาระ
การประชุมและความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ผ่านเวบ็ไซต์

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั  

อยา่งน้อย 28 วนั ก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้ 

1.2. บรษิทัแจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ, ขัน้ตอนการออกเสยีงลงมต ิ 

รวมทัง้สิทธกิารออกเสยีงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น  

โดยระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบอกกล่าวก่อนเริ่มการ

ประชุม 
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1.3. บรษิทัจดัท าหนงัสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมเป็นเอกสารภาษาไทย และภาษาองักฤษส าหรบัผูถ้อืหุน้

ชาวต่างชาต ิ

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

2.1 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรา้งความเท่าเทยีมกนัใหเ้กดิขึน้กบั

ผูถ้อืหุน้ทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกบัผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย โดยเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอระเบยีบวาระการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้นและชื่อบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมข้อมูล

รายละเอียดเพื่อประกอบการพจิารณา และ/หรอื คุณสมบตัแิละ

การให้ความยินยอมของผู้ได้รบัการเสนอชื่อ ระหว่างเดือน 

ตุลาคม ถึงเดอืนธนัวาคม ของทุกปี โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้

ประกาศหลกัเกณฑ์และระบุข ัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ในเว็บไซด์ของ

บริษัท ในส่วนของนักลงทุนสมัพนัธ์ โดยบริษทัจะกลัน่กรอง

ระเบยีบวาระทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่างแท้จรงิ และคดัสรรบุคคลที่

มีคุณสมบัติเหมาะสม ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พจิารณาและก าหนดในระเบยีบวาระการประชุมต่อไป 

2.2 บรษิทัมนีโยบายที่จะไม่เพิม่วาระการประชุมในที่ประชุม

โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มี

โอกาสศกึษาขอ้มลูประกอบวาระการประชุมก่อนตดัสนิใจ 

3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 

3.1 บรษิทัมกีารก ากบัดูแลการใช้ขอ้มูลภายในอย่างเคร่งครดั 

เพื่อป้องกนัการหาประโยชน์จากขอ้มูลภายในใหแ้ก่ตนเองหรอื

ผูอ้ื่นในทางมชิอบ นอกจากน้ี กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานที่

อยู่ในหน่วยงานที่ได้รบัขอ้มูลภายในของบรษิทัต้องไม่ใช้ขอ้มูล

ดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กบัขอ้มูลภายในท าการซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทโดยตนเอง 

คู่สมรส บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดย

ทางตรงหรอืทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) 

ภายใน 1 เดอืน ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและ

งบการเงนิประจ าปี และหลงัการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว อย่าง

น้อย 3 วนั 

3.2 กรณีที่กรรมการ หรอืผู้บรหิารมกีารซื้อขายหลกัทรพัย์

ของบรษิทั ต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบรษิทั ของตนเอง 

คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ .ศ. 2535 

ภายใน 3 วนัท าการใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัยท์ราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป และ

ใหเ้ลขานุการบรษิทัรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์

ของกรรมการและผูบ้รหิารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็น

รายไตรมาส 

3.3 บริษทัมีนโยบายที่จะก าหนดโทษทางวินัยส าหรบัผู้

แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในของบรษิทัไปใช ้

หรอืน าไปเปิดเผยจนอาจท าใหบ้รษิทัไดร้บัความเสยีหาย 

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

4.1 บริษทัได้ก าหนดแนวทางการจดัการเรื่องการมสี่วนได้
เสียอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการ

พิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษทักับผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วน

เกีย่วขอ้ง 

4.2 โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนัน้

จะตอ้งรายงานใหบ้รษิทัทราบโดยทนัท ีและไม่ร่วมพจิารณาหรอื

ออกเสยีงในเรื่องนัน้ๆ 

5. การท ารายการระหว่างกนั 

ในกรณีที่ เ ป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่ อนไขการค้า

โดยทัว่ไปจะต้องกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและ

เป็นไปตามปกตธิุรกจิการคา้ (Fair and at arms’ length) บรษิทั

ไดก้ าหนดกรอบการท ารายการดงักล่าว ซึ่งได้รบัการพจิารณา

และให้ความเหน็โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนน าเสนอ

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมตัิเป็นหลกัการ และฝ่าย

จดัการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าวได้ หากรายการ

ดงักล่าวนัน้มขี้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชน

จะพึงกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วย

อ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ ตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั ของบรษิทั 

หรอืบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้ง โดยใหก้รรมการที่มสี่วนไดเ้สยีงด

ออกเสยีงในวาระดงักล่าว ทัง้น้ีบรษิทัจะจดัท ารายงานสรุปการ

ท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน  เพื่อรายงานในที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  และการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส  
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ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการ

พิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้นบริษทั  จะจดัให้มี

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ

รายการระหว่างกนัดงักล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณี 

 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of 

Stakeholders) 

หลกัการ :  ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รบัการดูแลจากบริษัทตาม

สทิธทิีม่ตีามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกิด

ความร่วมมอืระหว่างบรษิทักบัผู้มสี่วนไดเ้สยีในการสร้างความ

มัง่คัง่ ความมัน่คงทางการเงนิและความยัง่ยนืของกจิการ 

1. นโยบายการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

บรษิทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม 

ไม่ว่าจะเป็นผู้มสี่วนได้เสยีภายใน หรอืผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก 

โดยบรษิทัตระหนักดวี่าการสนับสนุนและขอ้คดิเหน็จากผูม้สี่วน

ไดเ้สยีทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานและการพฒันา

ธุรกิจของบริษัท ดังนั ้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและ

ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าว

ไดร้บัการดแูลเป็นอยา่งด ี

ผูถ้อืหุน้ ปฏบิตัิต่อผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั รกัษา

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการ

ละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

พนักงาน จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานทุกคน  โดยให้ถอืว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มี

คุณค่าอย่างยิง่ และเป็นหวัใจส าคญัที่เกื้อกูลใหก้ารด าเนินธุรกิจ

ประสบผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย   ดงันัน้บรษิทัจงึมคีวามมุ่งม ัน่ที่

จะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  เสริมสร้าง

วฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสรมิการท างานเป็น

ทีมส่งเสริมการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานให้มี

ความก้าวหน้ามีความมัน่คงในอาชีพ    รวมถึงค่าตอบแทนที่

เหมาะสมและปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภัยและ

ค านึงถึงสิง่แวดล้อม  พร้อมใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชวีติ และ

ความปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการ

ท างาน  รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบั

อยา่งเท่าเทยีมและเสมอภาคกนั 

  

ลูกค้า มุ่งม ัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจ

ให้กบัลูกค้า เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้อง

ไดร้บัสนิคา้/บรกิารที่ด ีมคีุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคา

ที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มตี่อลูกค้าอย่างเคร่งครดั  มี

การพฒันายกระดบัมาตรฐานสินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่าง

ต่อเน่ือง รกัษาสมัพนัธภาพที่ด ีและยัง่ยนืกบัลูกค้าอย่างจรงิจงั 

และสม ่าเสมอ รวมถงึไม่น าขอ้มูลของลูกคา้มาใช้เพื่อประโยชน์

ของบรษิทัและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

คู่ค้าและเจ้าหน้ี ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม 

ไม่เอารดัเอาเปรียบ และมีความซื่อสตัย์ในการด าเนินธุรกิจ 

รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่ค้าและเจา้หน้ี โดยการปฏบิตัติาม

กฎหมาย และกติกาที่ก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครดั และมี

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ไม่เรยีก ไม่รบั หรอืจ่าย

ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ตลอดจนการ

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครดัและมกีารปฏิบตัิต่อ

เจา้หน้ีอย่างเป็นธรรมรวมถึงการช าระคนืตามก าหนด เวลาการ

ดแูลหลกัทรพัยค์ ้าประกนั และเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอ้สญัญาอย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี

โดยจะมกีารรายงานคู่ค้า และเจ้าหน้ีล่วงหน้า หากไม่สามารถ

ปฏิบัติตามข้อผูกพนัในสญัญา และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ปญัหาดงักล่าว ในการคดัเลอืกคู่คา้บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารคดัเลอืก

ผู้ขาย ผู้ส่งมอบ และผู้ให้บริการ  โดยปฏิบัติตามวิธีการ

ปฏบิตังิานเรื่อง การจดัซือ้จดัจา้ง การประเมนิผูส้่งมอบ และการ

พฒันาผูส้ง่มอบ 

คู่แข่ง ปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกบัหลกั

สากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกบัหลกัปฏบิตักิารแข่งขนั

ทางการค้า และยดึถือกติกาของการแข่งขนัที่ดอีย่างเสมอภาค

กนั ไม่กีดกนัผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขนัทางธุรกิจ ไม่ท าลาย

ชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยการกล่าวหา ใหร้า้ยป้ายส ีและ

โจมตคีูแ่ขง่โดยปราศจากมูลความจรงิ หรอืมกีารกระท าการใดๆ 

ทีไ่มเ่ป็นธรรมต่อการแขง่ขนั 
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ภาครฐั ให้ความส าคญักบัความโปร่งใสและค านึงถึง

ความซื่อสตัย์สุจรติในการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าที่ หรือ

หน่วยงานภาครฐัเพื่อหลกีเลี่ยงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อ

การกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการ

ที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการให้สนิบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรฐั เพื่อ

อ านวยความสะดวก หรอืผลประโยชน์ทางธรุกจิของบรษิทั 

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีนโยบายในการ

ด าเนินธุรกิจ ด้วยความรบัผิดชอบต่อชุมชน  สงัคม และ

สิง่แวดล้อม ทัง้ในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชวีติ และการ

อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ ตระหนักถงึคุณภาพชีวติของชุมชน

และสังคม  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนค า นึงถึงการด า เ นินธุรกิจที่ จะมีผลกระทบต่ อ

สิง่แวดล้อม การปฏิบตัิงานและการตดัสนิใจ การด าเนินการใด 

ๆ ของบริษทัจะต้องท าให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์และการประกอบ

ธุรกิจของบริษทัทุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกบักฎระเบียบ

หรอืมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจดัให้มกีารฝึกอบรมพนักงานใน

เรื่องสิง่แวดล้อมเพื่อส่งเสรมิให้พนักงานมจีติส านึกและมคีวาม

รบัผดิ ชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ให้ความ

ร่วมมอืในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนที่บรษิทัด าเนินธุรกิจอยู่ตาม

สมควร 

2. การป้องกนัและต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน่ของบริษัทได้

ก าหนดใหใ้ช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน โดยใหค้วามส าคญักบั

ความโปร่งใส และค านึงถงึความซื่อสตัยส์ุจรติเพื่อหลกีเลี่ยงการ

ด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท าที่ไม่เหมาะสม และขดัแยง้

ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้ต่อต้านการใหส้นิบนต่างๆ 

และได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัการป้องกนัและติดตาม

การมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ซึง่ประกอบดว้ย 

1. กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

คอร์รปัชัน่:  บรษิทัก าหนดใหม้กีารประเมนิความเสีย่งที่จะเกิด

การทุจรติคอรร์ปัชัน่เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลเพื่อป้องกันและ

ตดิตามความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่  จดัใหม้กีาร  

ฝึกอบรม ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบันโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ อกีทัง้จดัใหม้ี

กระบวนการตรวจสอบ ประเมนิระบบการควบคุมภายใน และ

การบรหิารความเสีย่งทีค่รอบคลุมระบบงานส าคญัต่างๆ 

3. แนวทางในการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและติดตามการมีส่วน

เกีย่วขอ้งกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรปุไดด้งัน้ี 

- ก าหนดให้ ผู้บริหารและพนักงาน จัดท าแบบ
ประเมนิเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่
ด ีจรรยาบรรณธุรกจิ และมาตรการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

- ก าหนดให้ส านักตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบรหิารความเสี่ยง การ
ก ากบัดแูลกจิการ และใหข้อ้เสนอแนะอยา่งต่อเน่ือง และรายงาน
ผลการตรวจสอบทีม่นียัส าคญัและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

- ก าหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการ
ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างสม ่าเสมอ โดยน าเสนอผลการ
ประเมนิต่อคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัตามล าดบั อยา่งทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน   

บรษิทัได้จดัให้มชี่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสยีทุก

กลุ่ม สามารถแจง้เบาะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน  ดงัน้ี 

1. CG Report ของบรษิทั  

โทรศพัท์ หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839-130 
ต่อ 153 และ 176 

E-mail: cgreport@pjw.co.th  

2. ส านักงานเลขานุการบริษัท หรือ ส านักตรวจสอบ

ภายใน  

โดยจดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย์ หรอืยื่นส่งโดยตรง : 
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่
28 หมู ่2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืง
สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

โทรศพัท์ หมายเลข 02-150-5988 หรอื 034-839130 
ต่อ 153 และ 176 

3. คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

Email: Taxspecialist2007@yahoo.com 

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

โดยจดหมาย จดัสง่ทางไปรษณีย ์หรอืยื่นส่งโดยตรง : 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ   

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน)  เลขที ่

28 หมู ่2 ถนนพระราม 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมอืง

สมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

ทัง้น้ี การแจง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีน ควรใช้ถ้อยค าสุภาพ 

ระบุความจรงิหรอืพฤตกิารณ์ใหช้ดัเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได ้

ผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนสามารถมัน่ใจได้ว่า การพจิารณา

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จะเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็น

ธรรม ทุกขัน้ตอนจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ  ส าหรบัขอ้มูลต่างๆ ที่ไดร้บัจะ

รกัษาไวเ้ป็นความลบั 

 

หมวดท่ี 4   การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

(Disclosure and Transparency) 

หลกัการ :  เปิดเผยขอ้มูลส าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั ทัง้ขอ้มูล

ทางการเงินและข้อมูลทีม่ิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ข้าถงึข้อมูลได้ง่าย มี

ความเท่าเทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื 

คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลที่
มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส ทัง้การรายงาน
ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทัว่ไป ตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่
ส าคญัที่มผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั ซึ่งล้วนมผีล
ต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของ
บรษิทั  โดยบรษิทัมนีโยบายที่จะเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของ
บรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อ
การเผยแพรข่อ้มลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษิทัมกีารจดัท าเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกกลุ่มสามารถเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์
และแนวทางปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลทีด่ตีามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคบั ของตลาดหลกัทรพัย์ และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูล
รายงานประจ าปี งบการเงนิ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณในการประกอบ และมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปัชัน่ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผูถ้ือหุ้น ข่าว

แจ้งตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิง่พมิพ์ การ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บรหิาร และโครงสร้างกลุ่ม
ธรุกจิของบรษิทั  

บรษิทัจดัใหม้หีน่วยงานนักลงทุนสมัพนัธ ์เพื่อเป็นช่องทาง
ในการติดต่อ ให้ข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การจัดท าประชุม
นักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัท และ
น าเสนอขอ้มลูต่อนกัลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ บรษิทัได้
เข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity 
Day)   เพื่อชี้แจงขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกจิและการด าเนินงานของ
บริษัททุกไตรมาสและประจ าปี และมีการจดัท าจดหมายข่าว
รายงานผลประกอบการให้แก่สื่อมวลชน นอกจากน้ียังร่วม
กิจกรรมกับตลาดส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จัดให้มีการเยี่ยมชม
กจิการ (Company’s Visit)  

คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงินของ
บรษิทั และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 
งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคณุภาพของรายงานทางการเงนิและ
ระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้
คณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 

หมวดท่ี 5   ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(Responsibilities of the Board of Directors) 

หลกัการ :   คณะกรรมการมีบทบาทส าคญัในการก ากับดูแล

กิจการเพือ่ประโยชน์สูงสุดของบรษิทั  คณะกรรมการมคีวาม

รบัผดิชอบต่อผลการปฏบิตัหิน้าทีต่่อผู้ถอืหุ้นและเป็นอิสระจาก

ฝา่ยจดัการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

บริษัท พิจารณาจัดตั ้งคณะกรรมการบริษัทภายใต้
โครงสร้างที่เหมาะสม การแต่งตัง้กรรมการของบริษัทจะ
พิจารณาสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความซื่อสตัย์ต่อหน้าที่  มี
วสิยัทศัน์ มคีวามสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้สามารถอุทศิ
เวลาให้กบับรษิทั เพื่อที่จะปฏบิตัิหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และมี
ความอสิระในการตดัสนิใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบรษิทัและผู้
ถอืหุน้โดยรวม 

mailto:ac-secretary@pjw.co.th
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โครงสร้างคณะกรรมการของบรษิทัมคีวามหลากหลายทัง้
วิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประกอบด้วย ด้าน
อุตสาหกรรม ดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นธุรกจิ ดา้นการจดัการ ดา้น
การตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบรหิารภาวะ
วกิฤต ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดูแลกจิการ และเพศ ซึ่ง
ปจัจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 5 คน และกรรมการอิสระ
จ านวน 4 คน ก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี กรรมการ
อิสระเหล่านัน้อาจได้รบัการแต่งตัง้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง
ต่อไปไดอ้กีหากคณะกรรมการบรษิทัเหน็วา่มคีวามเหมาะสม 

ตามข้อบงัคบัของบรษิทัก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามญั

ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย

จ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออก

ใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกล้เคยีงที่สุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปี

ที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ใดจะออก 

ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้

ออกจากต าแหน่ง อยา่งไรกต็าม กรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไป

นัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

ชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล

กจิการ  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรหิาร เพื่อปฏิบตัิ

หน้าที่ เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัท

พจิารณาหรอืรบัทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวมสีทิธิ

หน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไวใ้นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด

ยอ่ยแต่ละคณะ 

คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้ประธานกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารต้องไม่เป็นบุคคลเดยีวกนั เพื่อให้เกิด

ความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบระหว่างการก าหนด

นโยบายการก ากบัดแูลและการบรหิารงานประจ า ทัง้น้ี บรษิทัได้

แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการ

บริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจการ

ด าเนินงาน โดยคณะกรรมการบริษทัท าหน้าที่ในการก าหนด

นโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงานของผู้บริหารในระดบั

นโยบาย ขณะที่ผูบ้รหิารท าหน้าที่บรหิารงานของบรษิทัในดา้น

ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด  โดยประธานกรรมการ

บรษิทั และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นบุคคลคนละคนกนั  

เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการก ากบัดูแลกิจการที่ดี

อย่างมปีระสทิธภิาพ คณะกรรมการบรษิทั ได้ก าหนดนโยบาย

เกี่ยวกบัจ านวนบรษิทัที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได้ไม่เกนิ 5 บรษิทั และประธาน

เจา้หน้าที่บรหิารและผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิทั สามารถด ารง

ต าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่รวม

บริษัทย่อย ทัง้น้ีต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

บรษิทัก่อน 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้เลขานุการบรษิทั เพื่อ

ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่

คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตัหิน้าที่ในการดูแลกจิการ

ของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ประสานงานให้มีการปฏิบัติ

ตามมติคณะกรรมการ รวมทัง้หน้าที่และความรบัผดิชอบอื่นๆ 

ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์

2.บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทท าหน้าที่พิจารณาและให้ความ

เหน็ชอบในเรื่องทีส่ าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทัอย่าง

สม ่าเสมอ เช่น ทบทวนและอนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ กลยุทธ์ 

เป้าหมายทางการเงนิ ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ 

เป็นประจ าทุกปี รวมทัง้ก ากบัดูแลใหฝ้า่ยจดัการด าเนินงานตาม

นโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิล 

- การแบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก าหนดนโยบายและ
การบริหารงานประจ า 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแบ่งอ านาจหน้าที่และ
ความรบัผิดชอบในการก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ 
และการบริหารงานประจ าวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารถูกเลือกตัง้จาก
คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประธานกรรมการไม่ได้เป็นบุคคล
เดยีวกนักบั ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร เป็นผูน้ าและมสี่วนส าคญั
ในการตดัสนิใจเรื่องนโยบายของบรษิทั อนัเป็นผลมาจากการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ทีไ่ดพ้จิารณาและก าหนดเป้าหมาย
ทางธรุกจิรว่มกบัฝา่ยจดัการ เป็นผูน้ าการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสนับสนุนให้
กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุมและแสดงความเห็น
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อย่างเป็นอสิระ  ตลอดจนท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้อืหุน้
ของบริษทั ทัง้น้ี ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ
ประจ าวนั แต่ใหก้ารสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกจิ
ของฝา่ยจดัการผา่นทางประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารอย่างสม ่าเสมอ 
ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
บรหิารจดัการบรษิทัภายใต้กรอบอ านาจที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดอ านาจหน้าที ่และความ
รบัผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารได้เปิดเผยไว้ในหวัข้อ
โครงสรา้งการจดัการ) 

- นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัได้จดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ไดใ้ห้
ความเหน็ชอบนโยบายดงักล่าว   ทัง้น้ีคณะกรรมการจะไดจ้ดัให้
มกีารทบทวนนโยบายและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็น
ประจ า บริษัทมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึง
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีหถู้กต้องตรงกนั เพื่อส่งเสรมิ
ให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตัติามนโยบายที่ก าหนด และจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพนัธ์ 2556   ได้มีมติอนุมตัิให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
เปลีย่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ เพื่อมี
บทบาทหน้าที่ ส่งเสริม ศึกษา ปรบัปรุง ประเมิน และทบทวน 
หลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกจิการ และจรยิธรรมธุรกจิ ของบรษิทั
ใหเ้ป็นปจัจบุนัและสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

- จรรยาบรรณธรุกิจ 

คณะกรรมการบรษิทัยดึมัน่การด าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม โดยมนีโยบายที่จะก าหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code 
of Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหน้ ามาใช้และเผยแพร่
ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน เป็นแนวทางการปฏบิตั ิ  
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มี
คุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนไดเ้สยี ค านึงถึงสงัคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายใน
องคก์รในรปูแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดงักล่าวจะสะท้อนให้
เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตัิงาน ที่ทุกคนพึงปฏิบตัิตน 
และปฏิบตังิานตามกรอบจรรยาบรรณที่ก าหนดไว้ในดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ การเคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย การมสี่วนไดเ้สยีและ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใชข้อ้มลูภายในและการรกัษา
ข้อมูลอนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบ
ภายใน การรบัและการใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่น
ใด ทรพัยส์นิทางปญัญา เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 

สทิธแิละความเป็นกลางทางการเมอืง การปฏิบตัิต่อพนักงาน 
และความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 ทัง้น้ี บรษิทัไดม้กีารประกาศและแจง้ใหพ้นักงาน ผูบ้รหิาร 
และกรรมการทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
รวมถงึใหม้กีารปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าว 

- ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการที่ว่า การตดัสนิใจใดๆ ใน
การด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท าเพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบรษิทัเท่านัน้  และควรหลกีเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการที่เป็นผลประโยชน์ที่
ขดักนัใหบ้รษิทัทราบถงึความสมัพนัธ ์หรอืการเกี่ยวโยงของตน
ในรายการดงักล่าว   และในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรม
ต่างๆ ก าหนดให้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องหรอืเกี่ยวโยงกบัรายการที่
พจิารณา ต้องไม่เขา้ร่วมการพจิารณา และไม่มอี านาจอนุมตัใิน
ธุรกรรมนัน้ๆ รวมถึงในการท ารายการให้พิจารณาถึงความ
เหมาะสม โดยใช้ราคา และเงื่อนไข เสมือนท ารายการกับ
บุคคลภายนอก 

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการจะน าเสนอ
คณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัรายการทีเ่กี่ยวโยงกนั และรายการ
ที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความ
เหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏบิตัติามหลกัเกณฑข์องตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้จะได้มีการเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ56-
1) ดว้ย 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั ซึ่งหมายรวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิาวะ เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงการ
ถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั  จะต้องแจ้งให้บรษิทัทราบ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัย์ต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่ซื้อ ขาย โอน หรอื
รบัโอน รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่
ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในเปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บุคคลภายนอก
หรอืบุคคลที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลกัทรพัย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และหลงัการเผยแพรข่อ้มูลดงักล่าวอย่างน้อย 3 วนั 
ทัง้น้ีเพื่อเป็นการป้องกนัไมใ่หน้ าขอ้มลูภายในไปใชใ้นทางมชิอบ 

- ระบบการควบคมุภายใน 
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คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัต่อการก ากบัดูแลและ
การควบคุมภายในทัง้ในระดบับรหิาร และระดบัปฏิบตัิงานที่มี
ประสทิธภิาพ   ทัง้น้ีระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกส าคญัที่
จะสร้างความมัน่ใจต่อฝ่ายจดัการในการช่วยลดความเสี่ยงทาง
ธรุกจิ ช่วยใหก้ารด าเนินธรุกจิเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ โดยมี
การจดัสรรทรพัยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตาม
ทีต่ ัง้ไว ้ ช่วยปกป้องคุม้ครองทรพัยส์นิไม่ใหร้ ัว่ไหล สูญหายหรอื
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมี
ความถูกตอ้งน่าเชื่อถอื ช่วยใหบุ้คลากรปฏบิตัติามกฎหมายและ
ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งและช่วยคุม้ครองเงนิลงทุนของผูถ้อื
หุ้น   ดังนั ้นบริษัทจึงได้ก าหนดภาระหน้าที่  อ านาจการ
ด าเนินการของผู้ปฏิบตัิงานและผู้บรหิารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มกีารควบคุมดูแลการใช้สนิทรพัย์
ของบริษัท ให้ เกิดประโยช น์  และมีการแบ่ งแยกหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน 
เพื่อใหเ้กดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรบัผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสทิธภิาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบรหิารจดัให้มขีึ้น  
รวมทัง้ได้จ ัดท าและทบทวนระบบการควบคุม ทัง้ด้านการ
ด าเนินงาน การรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
นโยบาย และการก ากบัดูแลการปฏบิตังิาน ตลอดจนการจดัการ
ความเสีย่ง และยงัใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้า
และรายการที่ผิดปกติโดยส านักตรวจสอบภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินข้อมูลทัง้ที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และ
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงนิอย่างสม ่าเสมอ  ประเมนิความเพยีงพอ
ของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหค้วาม
มัน่ใจว่าระบบที่วางไวส้ามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
รวมทัง้สอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายในต่ างๆ ของ
องค์กร เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบริษัท ได้ปฏิบัติตามระเบียบและ
ขอ้บงัคบัของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสนับสนุน
การก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง   

- การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญในด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และเป็นผู้รบัผิดชอบก าหนดนโยบายบรหิารความ
เสีย่งในภาพรวมทัง้องคก์ร ประเมนิความเสีย่งและบรหิารความ
เสีย่งขององคก์ร เพื่อจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่สามารถ
ยอมรบัได้ โดยปจัจุบนับรษิทัได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง เพื่อให้การบรหิารความเสี่ยงมปีระสทิธภิาพ
และเป็นไปตามนโยบายทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยมหีลกัการก าหนดว่า 
หากมคีวามเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการด าเนินธุรกิจไม่ให้

บรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าหนดแลว้  บรษิทัจะต้องมมีาตรการ
ในการบริหารความเสี่ยงเหล่าน้ี ตลอดจนการทบทวนอนุมตัิ 
วสิยัทศัน์ ภารกิจ หรอืกลยุทธ์ของบรษิทัในทุกปี รวมถึงมกีาร
ตดิตามดูแลให้มกีารน ากลยุทธข์องบรษิทัไปปฏิบตัิตาม พร้อม
กบัส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกคนสร้างวฒันธรรมการท างานที่
ตระหนักถึงความส าคญัของความเสี่ยง ท าความเข้าใจสาเหตุ
ของความเสีย่ง และด าเนินการแก้ไข อาท ิการปรบัปรุงขัน้ตอน
ในการด าเนินงาน และการใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสม ตลอดจน
การใช้เครื่องมือเพื่อช่วยในการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่
อาจจะเกดิขึน้ ทัง้น้ี เพื่อวตัถุประสงคใ์นการป้องกนัและลดความ
สญูเสยีทีอ่าจจะเกดิขึน้ และในทางกลบักนั การด าเนินการอย่าง
เป็นระบบดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถได้ร ับ
ประโยชน์จากโอกาสทางธรุกจิใหม่ ๆ ที่จะสรา้งคุณค่าเพิม่ใหแ้ก่
องคก์รดว้ย 

- รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่รบัผดิชอบต่องบการเงนิของ
บรษิทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกจิการ ท าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ และดูแลใหม้ี
การจดัท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตาม
มาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรบัโดยทัว่ไป มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่ส าคญัของบรษิทัอย่างโปร่งใสและเพยีงพอ โดยมฝี่าย
บญัชีและ/หรือผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน  และน าเสนอ
รายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดย
คณะกรรมการบรษิทัเป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั 
รวมทัง้สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ) ที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปี งบการเงนิดงักล่าวจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท  การ
เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส าคญั  ทัง้ข้อมูลทางการเงนิและ
ไม่ใช่การเงิน  ด าเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่าง
ครบถว้น  และสม ่าเสมอ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการจะมกีารก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้า
ในแต่ละปี  เพื่อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได ้โดยปกตเิป็นประจ าทุก 3 เดอืน และอาจมกีารประชุม
พเิศษเพิม่เตมิตามความจ าเป็น โดยมกีารก าหนดวาระที่ชดัเจน  
น าส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
อย่างน้อย 5 วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษทัได้มีเวลา
ศกึษาขอ้มลูในเรื่องต่างๆ อย่างเพยีงพอก่อนการประชุม เวน้แต่
กรณีมเีหตุจ าเป็นเร่งด่วน และมกีารบนัทึกรายงานการประชุม
และจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รบัรองแล้วเพื่อใช้ในการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ีบริษัทได้จ ัดท า
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รายงานผลการด าเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตร
มาสเพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของ
ฝา่ยจดัการไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและทนัต่อเหตุการณ์ 

ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก าหนดวาระการประชุมและ
พจิารณาเรื่องเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิด
โอกาสใหก้รรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเขา้รบั
การพจิารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพจิารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบรษิทั ซึ่งท า
หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการแสดงความ
คดิเหน็ไดอ้ยา่งอสิระ โดยในบางวาระอาจมผีูบ้รหิารระดบัสูงเขา้
ร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้จะได้รบัทราบ
นโยบายโดยตรง  เพื่ อ ให้สามารถน า ไปปฏิบัติ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทัง้น้ี ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัใหถ้อืมตขิองเสยีงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมเีสยีง
หน่ึงเสยีง ซึ่งบรษิทัได้ก าหนดให้มจี านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ 
ขณะที่กรรมการจะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม
ประชุมและ / หรอืไม่ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้  ถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากนั  ประธานในที่ประชุมจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
หน่ึงเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

กรรมการทุกคนมสีทิธทิี่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประชุม และเอกสารส าคญัอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการมีข้อสงสัยใดๆ 
กรรมการอื่นๆและฝา่ยบรหิารของบรษิทัต้องด าเนินการตอบขอ้
สงสยัดงักล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้ใน
กรณีที่กรรมการไม่เหน็ด้วยกบัมติที่ประชุม กรรมการสามารถ
ขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการ
ประชุม หรือยื่นหนังสอืแสดงการคดัค้านต่อประธานกรรมการ
บรษิทัได ้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครัง้เลขานุการ
บรษิทัได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บนัทึกรายงานการ
ประชุม และจดัสง่ใหป้ระธานกรรมการบรษิทัพจิารณาลงลายมอื
ชื่อรบัรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการ
ประชุมครัง้ถัดไป รวมทัง้ เป็นผู้จ ัดเก็บข้อมูลหรือเ อกสาร
เกี่ยวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสบืค้นอ้างองิ โดย
ปกติคณะกรรมการบรษิทัจะเข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครัง้  
ยกเว้นแต่มีเหตุจ าเป็น ซึ่งจะแจ้งเป็นการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุม นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายให้
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเอง
ตามความจ าเป็นเพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ เกีย่วกบัการจดัการที่

อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี่ายบรหิารร่วมด้วย และแจ้งให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทราบถงึผลการประชุม  
4. ค่าตอบแทน 

บริษัทพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยค านึงถึงการปฏิบตัิงานและ
ความรบัผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบรษิทั ความ
เหมาะสมและเปรยีบเทยีบอา้งองิกบัธรุกจิในประเภทเดยีวกนักบั
บริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาน าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปีบริษทัมีนโยบาย
จ่ายค่าตอบแทนผู้บรหิารระดบัสูง  โดยมคีณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบาย
ค่ า ต อ บ แ ท น ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดับ สู ง  อั น ไ ด้ แ ก่  ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทใช้ ความระมัดระวังในการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บรหิารของบรษิทัให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม โดย
เป็นอตัราที่แข่งขนัได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกนั เพื่อที่จะดูแลและ
รกัษาผูบ้รหิารที่มคีุณภาพไว ้ผูบ้รหิารที่ไดร้บัมอบหมายหน้าที่
และความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนเพิม่ตามความ
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมายเพิม่
มากขึน้  
5. การพฒันาความรู้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการ
บริษทั 

บริษทัส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษทั ผู้บริหาร 
และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมอบรม /สัมมนาหลักสูตรที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่  กรรมการ ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท เช่น หลักสูตรที่จดัขึ้นโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
หน่วยงานหรอืองคก์รอสิระต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งต่อเน่ืองตลอด
ปี   โดยกรรมการของบรษิทัมปีระวตัไิดเ้ขา้รบัอบรมกบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยแล้ว (ดงัรายละเอียดตาม
ขอ้มูลประวตัขิองกรรมการแต่ละท่าน) รวมถงึจดัใหม้กีารเยีย่ม
ชมกจิการโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ส่งเสรมิให้มกีารพบปะ
แลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสูง 
และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม ่
ฝ่ายจดัการจะจดัให้มเีอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะน า
ลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่
กรรมการใหม ่
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6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้จ ัดให้มีการประเมินผลการ

ปฏิบตัิงานของตนเองรายคณะ และประเมนิคณะกรรมการชุด
ยอ่ย ปีละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏบิตังิานที่ผ่านมา และใช้
เป็นขอ้มูลในการบรหิารน าไปปรบัปรุงพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากยิง่ขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มประเมนิตนเองของคณะกรรมการ
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

ในการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการแบบราย
คณะและแบบคณะกรรมการชุดย่อย ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์าร
พจิารณาในหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1.  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการราย
คณะ 

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- บท บ าท  ห น้ า ที่  แ ล ะ ค ว า ม รับ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการ 

- การประชุมคณะกรรมการ 
- การท าหน้าทีข่องกรรมการ 
- ความสมัพนัธก์บัฝา่ยจดัการ 
- การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบ้รหิาร 

2.  การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชุด
ยอ่ยรายคณะ  

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- บทบาท  หน้าที่  และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
รายบุคคล 

- โครงสรา้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
- การประชุมคณะกรรมการ 
- บท บ าท  ห น้ า ที่  แ ล ะ ค ว า ม รับ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการ 

โดยในแต่ละหวัข้อจะมขี้อย่อยให้กรรมการให้คะแนน 
และจะน าคะแนนเหล่านั ้นมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของ
กรรมการทัง้ชุด โดยหลกัเกณฑก์ารประเมนิผล คดิเป็นรอ้ยละ
จากคะแนนเตม็ในแต่ละขอ้ทัง้หมด ดงัน้ี 

 มากกวา่รอ้ยละ 85 = ดเียีย่ม  
 มากกวา่รอ้ยละ 75 = ดมีาก 
 มากกวา่รอ้ยละ 65 = ด ี  
 มากกวา่รอ้ยละ 50 = พอใช ้
 ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 = ควรปรบัปรงุ 

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิบติังานของ

คณะกรรมการบริษทัประจ าปี  2561 

รายการ ผลการประเมิน เกณฑ ์
คณะกรรมการบรษิทั 90.83 ดเียีย่ม 
คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

95.68 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

90.00 ดเียีย่ม 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

97.50 ดเียีย่ม 

7. การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีของผูด้ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่บรหิารเป็นประจ า
ทุกปี โดยใชแ้บบฟอรม์ประเมนิผลงานประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประ เทศไทย และใช้ดัช นีวัด
ความส าเรจ็ขององค์กรเทียบกบัความส าเรจ็ของเป้าหมายและ
แผนงานประจ าปี  ความสามารถหลกั (Core Competency) 
ความสามารถในการบรหิารจดัการ (Managerial Competency) 
โดยผ่านการน าเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน และแจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของ
กรรมการใหป้ระธานเจา้หน้าที่บรหิารรบัทราบเพื่อการปรบัปรุง
และพฒันาต่อไป 
8. การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู 

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส าคัญกับการจัดให้มี
แผนการสืบทอดต าแหน่งงานและแผนพฒันาผู้บริหารเพื่อสืบ
ทอดต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทั ทัง้น้ี เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานบรหิารไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและสามารถคดัเลอืกบุคลากร
ที่มศีกัยภาพตามสมรรถนะและมคีวามพรอ้มที่จะด ารงต าแหน่ง
งานที่ส าคญัดงักล่าว โดยใช้หลกัการพฒันาสายอาชีพ (Career 
Management) และแผนการสืบทอดต าแหน่ง(Talent 
Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ก าหนดวธิกีารและหลกัเกณฑใ์น
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูงไว้เป็นลายลักษณ์
อกัษร เพื่อให้ได้รบัทราบและเข้าใจขอบเขตการพฒันาเพื่อให้
เตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืไปพรอ้มกบับรษิทั อนัจะส่งผลให้
บรษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกลยทุธไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิล 

วธิกีารและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผูบ้รหิาร
ระดบัสงู ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการบริษัท  ก าหนดให้มีแผนพัฒนา
ศกัยภาพผูบ้รหิาร 
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2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
พจิารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บรหิารที่มคีุณสมบตัิตามที่ก าหนด 
และสามารถสบืทอดในแต่ละต าแหน่งงานได ้

3) ประธานเจา้หน้าที่บรหิาร ประเมนิการปฏบิตังิานและ
ความรู้ ของผู้บริหารที่มีระดบัความสามารถที่ต้องการในการ
จดัท าแผนพฒันารายบุคคล 

4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทบทวนและสรุปผลการ
จัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประจ า และ
รายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ทราบปีละ 1 ครัง้ 
คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัท ให้ความส าคัญในการก ากับดูแล
กิจการที่ ดี  โ ดยได้มีก า รจัดตั ้ง คณะ กรรมการชุ ดย่ อ ย 
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  และ คณะกรรมการบริหาร  โดย
คณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535  

 
และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เกี่ยวขอ้ง 

โดยโครงสร้างการบริหารงานของคณะกรรมการต้องมีความ
หลากหลาย ในด้านทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้าน
อุตสาหกรรม ดา้นบญัชกีารเงนิ ดา้นธุรกจิ ดา้นการจดัการ ดา้น
การตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤต ิ
ดา้นกฎหมาย และดา้นการก ากบัดแูลกจิการ 

 
คณะกรรมการบริษทัมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่

และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ไว้ในกฎบตัร
ของคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อช่วยสอบทาน ทบทวน 
มอบหมาย ก าหนดนโยบายต่างๆ ของบรษิทั ตามอ านาจหน้าที ่
ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ีโดยค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยี
ทุกกลุ่มเป็นส าคญั  
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คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ  ประกอบดว้ยกรรมการอสิระมจี านวน 3 ท่าน ซึ่งรายนาม

ของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ขอ้มลูการด ารงต าแหน่ง และรายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมในปี 2561  มดีงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร ัง้) 

1. นางสาวจรญัญา  แสงสขุด ี ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ / 
กรรมการอสิระ 

6/6 

2. รศ.ดร.เอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการอสิระ 6/6 

3. นายณฐัวฒุ ิ เขมะโยธนิ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการอสิระ 6/6 

โดยม ีนางสาวสพุตัตรา  นิจจะยะ ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 
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โดยกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ ทัง้สามท่าน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชี ภาษีอากร การเงิน การบริหาร
จดัการ การบรหิารความเสี่ยง และประสบการณ์เพยีงพอ ที่จะ
ท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

ในปี 2561 มกีารประชุม 6 ครัง้ โดยมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั และมกีารประชุมร่วมกบัผูต้รวจสอบบญัชี
ภายนอกและผูบ้รหิารสูงสุดดา้นบญัชแีละการเงนิ ในการสอบ
ทานงบการเงนิรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงนิประจ าปี 
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดแูลกิจการ 

1. ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 3 ปี 
2.  กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 3 ปี 
ทัง้น้ี เมื่อครบวาระการด ารงต าแหน่งดงักล่าว ประธาน

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดูแลกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการ
แต่งตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งได้อีก นอกจากการพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระดงักล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

1. ลาออก 
2. ตาย 
3. ขาดคุณสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบและ

ก ากบัดแูลกจิการตามขอ้บงัคบัน้ี 
4. คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการคนใดจะลาออก
จากต าแหน่ง ให้ท าเป็นหนังสอืยื่นต่อประธานกรรมการบรษิทั 
ทัง้น้ีกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการที่ประสงค์จะ
ลาออกก่อนครบวาระ จะตอ้งแจง้และยื่นหนงัสอืลาออกต่อบรษิทั
ล่ วงห น้าไม่ น้ อยกว่ า  30 วัน  พร้อมระบุ เหตุ ผล เพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มี
คุณสมบตัิครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก ทัง้น้ีบรษิทัต้องแจ้ง
การลาออกพรอ้มสง่ส าเนาหนังสอืลาออกใหก้บัตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยทราบด้วย กรณีที่กรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
บริษัทจะต้องแจ้งการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุ ให้ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศทราบ โดยกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอด
ถอนนัน้ มสีทิธชิี้แจงถงึสาเหตุดงักล่าว ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยทราบดว้ยกไ็ด ้

กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ
ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคร าวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทัแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็น
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ หรอือย่างช้าภายใน 3 
เดือน นับแต่วันที่จ านวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ครบถ้วน 

เพื่อให้การปฏิบตัิงานของคณะกรรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการมีความต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลา ทัง้น้ี ให้บุคคลที่เข้า
เป็นกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการแทนอยู่ ใน
ต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการทีต่นแทน 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกตอ้งและเพยีงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีร ะบบการควบคุมภายใน 
(Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพจิารณาความเป็น
อสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3. พจิารณาใหค้วามเหน็และใหข้อ้สงัเกตงบประมาณและ
อตัราก าลงัของส านกัตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝา่ยบรหิารเป็น
ผูอ้นุมตั ิ

4. สอบทานให้บรษิทัมกีระบวนการพฒันาการก ากบัดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่
จ าเป็นเพื่อการพฒันา และใหค้วามส าคญัโดยส่งเสรมิให้บรษิทั
ก าหนดเรื่องการก ากบัดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็นวาระประจ าของ
การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

5. สอบทานใหบ้รษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่าง
เป็นระบบมาตรฐานที่ เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสทิธผิล รวมถงึการหารอืร่วมกบัฝา่ยจดัการถงึนโยบายหลกั
ของบรษิทัที่เกี่ยวขอ้งกบัการบรหิารความเสีย่งและการประเมนิ
ความเสีย่งทุกดา้น รวมทัง้ความเสีย่งจากการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

6. ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะท างาน
บรหิารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้าการบริหาร
ความเสีย่งของบรษิทั 

7. สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

8. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเลกิจา้ง บุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบั
ผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้ 
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9. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้น้ีเพื่อให้ม ัน่ใจว่ารายการดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั
ดูแลกิจการโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่ง
รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากับดูแลกิจการ และต้องประกอบด้วยข้อมูล
อยา่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเหน็เกี่ยวกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทั 

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคมุภายในของบรษิทั 

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรพัย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กบัธรุกจิของบรษิทั 

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ
บญัช ี

(จ) ความเหน็เกี่ยวกบัรายการที่อาจมคีวามขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ค ว า ม เ ห็ น ห รื อ ข้ อ สั ง เ ก ต  โ ด ย ร ว ม ที่
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการ
ได้ ร ับ จ ากกา รปฏิบัติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบัต ร 
(Charter) 

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไป
ควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ
รบัผดิชอบที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษิทั 

11. ก ากบัดูแลใหม้กีระบวนการรบัแจ้งเบาะแส ในกรณีที่
พนักงานและผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่างๆ มขี้อสงสยัหรือพบเห็น
การกระท าอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการ
ก ากบัดแูลกจิการ เพื่อใหค้วามมัน่ใจแก่ผูแ้จง้เบาะแสว่าบรษิทัมี
กระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการด าเนินการในการ
ตดิตามทีเ่หมาะสม 

12. ควบคมุดแูลกรณีการสอบสวนพเิศษตามความจ าเป็น 
13. ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ

กระท าดงัต่อไปน้ี ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการของ
บ ริษัท  เพื่ อ ด า เ นิ นก า รป รับป รุ ง แก้ ไ ขภ าย ใน เ วล าที่
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการเหน็สมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจรติ หรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่อง

ทีส่ าคญัในระบบควบคมุภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาด

หลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรอื
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั 

14. พิจารณาและทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ อย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และ
สอดคลอ้งกบัสิง่ทีค่ณะกรรมการบรษิทัคาดหวงั 

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท
มอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการ 

ในการปฏบิตัดิงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดูแลกิจการ มีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบรษิทัยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
ตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุม
ทัว่ทัง้องค์กร จงึมมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 ท่าน และผู้บรหิาร
ระดับสูงจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ท่าน โดยก าหนดให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและตรวจติดตามปจัจยั
เสีย่งและผลกระทบดา้นต่างๆ ของบรษิทั พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะ 
ทัง้ด้านการเงนิ ด้านการปฏิบตัิการ ด้านสภาพแวดล้อมและ
การตลาด ดา้นกฎหมาย รวมถงึ การก าหนดนโยบายและก ากบั
ดแูลใหม้รีะบบหรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุรกิจของบรษิทัอย่างเหมาะสม โดยได้ก าหนด
องค์ประกอบ ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรบัผิดชอบ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งสามารถปฏิบตัหิน้าที่ได้
อยา่งมปีระสทิธผิล ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทั ไดม้อบหมาย 
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ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั มจี านวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมในปี 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม (คร ัง้) 

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

2. นางสาวจรญัญา แสงสขุด ี กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 

3. นายณฐัวฒุ ิเขมะโยธนิ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการอสิระ 2/2 

4. นายววิรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

5. นายสาธติ เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/2 

6. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 

โดยมนีางพรมิ ชยัวฒัน์  ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด ารงต าแหน่งคราว

ละ 3 ปี กรรมการบรหิารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม

วาระอาจได้ ร ับ เ ลือก เข้ าม าด า ร ง ต า แห น่ ง ใหม่ ได้อี ก 

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บรษิทัโดยตรง และมอี านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบตามที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง  

1. ก าหนดนโยบายการบรหิารความเสี่ยงและวางกรอบ
การบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิทัรวมถงึจดัท าแผนงาน
การบรหิารความเสี่ยงและจดัท ารายงานการบรหิารความเสี่ยง 
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆที่มผีลต่อเป้าหมายและการ
ด าเนินธรุกจิของบรษิทั  อนัไดแ้ก่ความเสีย่งดา้นการเงนิ ความ
เสี่ยงด้านการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการ
บริหารธุรกิจบนสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันและมีการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลวตั ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายหรือนโยบายภาครัฐ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสยีงของกจิการ ความเสีย่งการเกดิทุจรติ เป็นตน้ 

2. พจิารณาสอบทานและใหค้วามเหน็ชอบความเสีย่งที่
ยอมรบัได ้(Risk Appetite) และน าเสนอคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อรบัทราบ 

3. รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นในผลการ
ประเมนิความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจดัการความเสี่ยง 
และแผนปฏบิตักิารเพื่อจดัการความเสีย่งที่เหลอือยู่ของบรษิทั 
เพื่อให้ม ัน่ใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม 

4. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงองค์กร
ประสบความส าเรจ็ เสนอแนะวธิป้ีองกนั และวธิลีดระดบัความ
เสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ 

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
นโยบายและแผนงานการบรหิารความเสี่ยงที่ก าหนดไว้อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้ระบบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและมี
ประสทิธผิล 

6. ให้ค าแนะน า และการสนับสนุนแก่คณะกรรมการ
บรษิทั ฝ่ายบรหิาร และคณะท างานบรหิารความเสี่ยง ในเรื่อง
การบรหิารความเสีย่งระดบัองคก์ร รวมถงึสง่เสรมิและสนับสนุน
ให้มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงระดับ
องคก์รอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

7. รายงานความเสีย่งทีส่ าคญัขององคก์ร รวมถงึสถานะ
ของความเสีย่ง แนวทางในการจดัการความเสีย่ง ความคบืหน้า 

และผลของการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
เพื่อรบัทราบเป็นประจ า 

8. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าที่เป็นอิสระเกี่ยวกบั
กรอบ ขอบเขต และการปฏบิตัิงาน ในการบรหิารจดัการความ
เสีย่งใหแ้ก่สว่นบรหิารความเสีย่ง 

9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบรหิารความเสีย่ง 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบจากปจัจัย
ภายในและภายนอก 

10. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรให้มคีวามเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกจิและ/หรอืกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

11. มอี านาจในการพจิารณาแต่งตัง้คณะท างาน หรือ
บุคลากรเพิม่เติม หรอืว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้
ตามความจ า เ ป็น เพื่ อ ให้งานการบริหารความ เสี่ยงมี
ประสทิธภิาพ และสามารถป้องกนัความเสีย่งที่อาจจะเกดิขึน้ได้
อยา่งมปีระสทิธผิล 

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันเกี่ยวเน่ืองกับการบริหาร
ความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

13. จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี และมกีาร
น าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จดัตัง้ขึน้ตามมตทิี่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2557 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2557 เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบรษิทั 

ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) สามารถปฏิบตัิหน้าที่พจิารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบการสรรหา ของกรรมการและประธาน

เจ้าหน้าที่บรหิาร รวมถึงพิจารณาหลกัเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามมติที่ประชุ ม

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายอยา่งมปีระสทิธภิาพ เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกอบดว้ยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมกีรรมการอสิระเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการทัง้คณะ และ

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ    

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษทั มีจ านวน 3 ท่าน โดยรายนามของ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ขอ้มลูการด ารงต าแหน่งและรายละเอยีดการเขา้รว่มประชุมในปี 2561 มดีงัต่อไปน้ี 

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

โดยมนีายวรรษภณ ภาวตัพงศ ์ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
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วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารง

ต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้ร ับเลือกเข้ามาด ารง

ต าแหน่ง ใหม่ได้อีก  คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมี

อ านาจ หน้าที่ และความรบัผดิชอบตามที่ไดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

1.1 ด้านการสรรหา 
1.1.1 พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ

คณะกรรมการ ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและสภาพ 
แวดลอ้มการด าเนินธรุกจิที่เปลีย่นแปลงไป 

1.1.2 ก าหนดหลกัเกณฑ ์นโยบาย และวธิกีารในการสรร
หากรรมการบรษิทั กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารของบรษิทั ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งองคก์ร 

1.1.3 ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการ  และพิจารณา
คดัเลอืกบุคคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ ทัง้
ในกรณีที่มตี าแหน่งว่าง และ/หรอืกรรมการครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง  
และ/หรือ แต่งตัง้เพิ่ม เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

พจิารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้เป็นกรรมการบรษิทั 

1.1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล
เข้ารบัการสรรหาเป็นกรรมการบรษิทัก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี  

1.1.5 จดัใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่งประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร โดยมกีารทบทวนอยา่งสม ่าเสมอ 

1.1.6 จัดท าแผนพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้
กรรมการปจัจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจธุรกิจที่
กรรมการด ารงต าแหน่งอยู่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ และ
พฒันาการต่างๆ ที่ส าคญั เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ ์
หรอืกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิของบรษิทั มาตรการต่อต้าน
การทุจรติคอรร์ปัชัน่ หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเป็นตน้ 

1.2 ด้านการก าหนดค่าตอบแทน 

1.2.1 ก าหนดนโยบาย โครงสร้างค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์อื่นๆ ทัง้ที่ เป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ให้แก่

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโดยมี
หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจน เป็นธรรม และเหมาะสมกบัหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ ตลอดจนพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัอตัราค่าตอบแทน
ของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับ
บรษิทั เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาเหน็ชอบ 
และ/หรอืน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ 

1.3 หน้าท่ีและความรบัผิดชอบอ่ืนๆ 
1.3.1 แต่งตัง้ที่ปรกึษาประจ า และ/หรอืว่าจ้างที่ปรกึษา

เฉพาะโครงการ เพื่อให้ค าแนะน าในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่
ค ว าม รับ ผิ ดชอบ ได้ ใ นก รณี จ า เ ป็ นแ ล ะสมควร  โ ด ย
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนสามารถพจิารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทัได้
ตามความจ าเป็นและสมควร 

1.3.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาวการณ์ และ
น าเสนอขออนุมตัติ่อคณะกรรมการบรษิทั 

1.3.3 ปฏิบัติงานอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

1.3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนเขา้รว่มประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ 

1.3.5 จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานประจ าปี และมกีาร
น าเสนอในรายงานประจ าปีทุกปี 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบรหิารของ

บรษิทั มจี านวน 4 ท่าน ซึง่มรีายชื่อดงัน้ี 

1. นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ    ประธานกรรมการบรหิาร                    

2. นายสาธติ เหมมณฑารพ      กรรมการบรหิาร                        

3. นางมาล ี เหมมณฑารพ      กรรมการบรหิาร                 

4.  ดร.พริฬุห ์ เหมมณฑารพ      กรรมการบรหิาร 

โ ด ย มีน า งพ ริ ม  ชั ย วัฒ น์  ท า ห น้ า ที่ เ ล ข า นุ ก า ร คณ ะ

กรรมการบรหิาร 

วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหาร 

กรรมการบรหิารมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
กรรมการบรหิารซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รบัเลือก
เขา้มาด ารงต าแหน่งใหมไ่ดอ้กี คณะกรรมการบรหิารรบัผดิชอบ
ต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และมอี านาจหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบตามทีไ่ดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
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อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร (Executive Committee) 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ  หน้าที่  และความ

รบัผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการด าเนินงาน

ตามปกตธิุระและงานบรหิารของบรษิทั ก าหนดนโยบาย แผน

ธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบรหิารงาน และอ านาจการ

บริหารต่าง ๆ ของบริษทั หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้

สอดคล้ อ งกับสภาพเศรษฐกิจ  เพื่ อ เ สนอให้ที่ ป ระชุ ม

คณะกรรมการของบรษิทัพจิารณาและอนุมตัิและ/หรอืให้ความ

เห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัตามนโยบายทีค่ณะกรรมการก าหนด โดย

สรปุอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบทีส่ าคญัไดด้งัน้ี  

1. ด าเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตาม
วตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบาย ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ 
และมตขิองที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรอืมติที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ของบรษิทั 

2. พิจารณากลัน่กรองข้อเสนอของฝ่ายจดัการ ก าหนด
โครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุทธ์ การด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท การขยายกิจการ ก าหนดแผนการเงิน 
งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เป็นผูพ้จิารณาก าหนดต่อไป 

3. มอี านาจแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ และ/หรอืคณะท างาน 
เพื่อการด าเนินกิจการหรอืการบรหิารงานของบรษิทั และการ
ก า ห น ด อ า น า จ  ห น้ า ที่  แ ล ะ ค ว า ม รับ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะอนุกรรมการ และ/หรอืคณะท างาน รวมถึงควบคุมก ากบั
ดูแลให้การด าเ นินงานของคณะอนุกรรมการ และ/หรือ
คณะท างานทีแ่ต่งตัง้บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
ก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานมคีณุภาพและประสทิธภิาพ  

5. พจิารณาเรื่องการจดัสรรงบประมาณประจ าปีตามที่ฝา่ย
บรหิาร เสนอก่อนทีจ่ะน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณา
และอนุมตั ิ 

6. มอี านาจพจิารณาอนุมตัิการใช้จ่ายทางการเงินในการ
ด าเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท แต่ละรายการภายใน
วงเงนิไม่เกนิ 30 ล้านบาท แต่ไม่เกนิงบประมาณที่ไดร้บัอนุมตัิ
จากคณะกรรมการบรษิทั  

7. อนุมตักิารใช้จ่ายเงนิลงทุนที่ส าคญัๆ ที่ได้ก าหนดไวใ้น
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามที่ ได้ร ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั หรอืตามที่คณะกรรมการบรษิทัได้เคยมี
มตอินุมตัใินหลกัการไวแ้ลว้  

8. มอี านาจพจิารณาอนุมตั ิการกู้ยมืเงนิ การจดัหาวงเงนิ
สนิเชื่อ หรอืการขอสนิเชื่อใด ๆ ของบรษิทั ส าหรบัระยะเวลาไม่
เกนิ 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกนิ 30 ล้านบาท แต่ไม่
เกินงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทและ
กรณีทีต่อ้งใชท้รพัยส์นิของบรษิทัเป็นหลกัประกนั ต้องน าเสนอ
ขออนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั 

9. พิจารณาการเข้าท าสญัญาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
ปกติของบริษัทที่ก่อให้เกิดรายได้   ซึ่งมีอายุส ัญญาหรือ
ขอ้ตกลงไมเ่กนิ 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงนิไม่เกนิ 100 
ล้ า นบ าท  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น ง บป ร ะ ม าณที่ ไ ด้ ร ับ อ นุ มัติ จ า ก
คณะกรรมการบรษิทั  

10. ก าหนดโครงสร้างองค์กร อ านาจการบรหิารองค์กร 
รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
ก าหนดเงนิค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดบัผู้บรหิาร
ตัง้แต่ระดับผู้อ านวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ยกเว้น
ต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

11. ให้มอี านาจในการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นใดหน่ึง
คนหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอ านาจ
เพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอ านาจตามที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข บุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ านาจ หรอืการมอบ
อ านาจนัน้ ๆ ไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

12. ด าเนินการอื่นใด  ตามที่คณะกรรมการบริษัท
มอบหมายเป็นคราว ๆ ไป 

ทัง้น้ีการมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการบรหิารนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 

หรือมอบอ านาจช่ วงที่ท า ให้ผู้ ร ับมอบอ านาจจากคณะ

กรรมการบรหิารสามารถอนุมตัริายการที่ตนหรอืบุคคลที่อาจมี

ความขดัแยง้ (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้องก าหนด) มสี่วนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัที่

เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอ านาจอนุมัติการ

ด าเนินการในเรื่องดงักล่าวโดยเรื่องดงักล่าวจะต้องเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการและ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ (แล้วแต่กรณี) 

เพื่ออนุมตัิต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตาม

ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของ
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คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรอื ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด  

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

 กรรมการอิสระ 
บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้

ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบรษิทั 
คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็น
ผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบรษิทั ทัง้น้ี 
บรษิทัมนีโยบายแต่งตัง้กรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้คณะ และมกีรรมการอสิระอยา่งน้อย 3 คน  

หลัก เกณฑ์ในการคัด เลือกกรรมการอิสระ อิงตาม
หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคุณสมบตัขิองผู้ที่
จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอสิระ พจิารณาจากคุณสมบตัิและ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัต่อไป ทัง้น้ี หากมี
กรรมการอิสระคนหน่ึงคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิ
ตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดยกรรมการ
อสิระทีเ่ขา้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระ
ทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการอสิระทีต่นแทน 

ทัง้ น้ี  คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอสิระ ดงัน้ี 

1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1.0 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอก
เสยีงทัง้หมดของบรษิทับรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  ทัง้น้ี ใหน้ับรวม
การถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มสี่วนร่วมบรหิารงาน 
พนักงาน ที่ปรกึษาที่ไดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบั
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษทั  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่
น้อยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อสิระ 

3. ไม่มีความสมัพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่

น้อง และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผู้บรหิาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะได้รบัการเสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อยบริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการ
ใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้
ถอืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์าง
ธรุกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษทั  เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัได้ร ับ
แต่งตัง้ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ 
บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุม
ของบรษิทั  และไม่เป็นผู้ถอืหุ้นที่มนีัย ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
หุ้นส่วนของส านักงานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบรษิทัสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัไดร้บัแต่งตัง้ให้
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บรกิารทางวชิาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบัค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก
บริษทั  บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มนีัย ผู้
มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้
ดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปีก่อนวนัได้รบัแต่งตัง้ให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อสิระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้ร ับการแต่งตัง้ขึ้น เพื่อเป็น
ตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัที่มนีัยกบักิจการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
รว่มบรหิารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า 
หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น  ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบริษทัหรือ
บรษิทัยอ่ย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
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ทัง้น้ีกรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ
ความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ง
พร้อมกบัการรายงานข้อมูลประวตัิกรรมการ ณ สิ้นปี ส าหรบั
จัดท าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ าปีของบรษิทั 
 คณะกรรมการบริษทั 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 6/2557 วนัที่ 12 
พฤศจกิายน 2557 ไดม้มีตใินที่ประชุมจดัตัง้คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อมีหน้าที่คดัเลือกบุคคลที่
เหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บรษิทัมกีระบวนการสรร
หากรรมการของบรษิทั  โดยใหผู้ถ้อืหุน้ใหญ่และ/หรอืตวัแทนผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของแต่ละกลุ่ม  ผู้ทรงคุณวุฒิตามสายงานที่
เกี่ยวข้อง  กรรมการ  กรรมการอิสระและผู้บรหิารของบรษิทั
ร่วมกนัเสนอรายชื่อบุคคลที่มคีุณวุฒ ิประสบการณ์ ศกัยภาพ  
โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็นเครื่องมอืในการพจิารณา
คณุสมบตั ิซึง่จะใหค้วามส าคญัต่อผูม้ทีกัษะ และประสบการณ์ที่
มคีวามจ าเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบรษิทั และคุณสมบตั ิ
ดงัต่อไปน้ี 

1. มคีณุสมบตัสิอดคลอ้งตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน

จ ากดั พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์กฎของ

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ กฎของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และการก ากบัดูแลกจิการที่ดี

ของบรษิทั 

2. มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลาย

ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่

บรษิทั 

3. มคีุณลกัษณะที่สนับสนุนและส่งเสรมิการด าเนินงานด้าน

การก ากบัดแูลกจิการ เพื่อสรา้งคุณค่าใหแ้ก่บรษิทั ปฏบิตัหิน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย ์

(Accountability, Care and Loyalty) อุทศิเวลาไดอ้ยา่งเตม็ที่  

การเลือกและแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามวธิกีารที่ระบุไว้
ในข้อบงัคบัของบรษิทั และกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้จะต้อง
ได้รบัอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมสีทิธอิอก
เสยีงลงคะแนน 

1. คณะกรรมการของบรษิทัมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่ง
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีาร ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่าจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่

เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้ ในกรณี
ที่เลือกตัง้บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึ่งได้รบัคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา 
เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ เท่าจ านวนกรรมการที่จะ
พงึมหีรอืจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบัการ
เลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นั ้น ให้ผู้เ ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด    

3. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสามโดยอตัรา ถ้า
จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดย
จ านวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรก และปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้
จบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที่
อยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการผูอ้อก
จากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีกไ็ด ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลา
ออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัที่ใบลาออกไปถงึบรษิทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจง้การลาออกของตนให้
นายทะเบยีนตามกฎหมายวา่ดว้ยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จ ากดัทราบดว้ยกไ็ด ้

5. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ซึ่งมคีุณสมบตัิ และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะ
เหลอืน้อยกวา่ 2 เดอืน บุคคลซึ่งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว
จะอยู่ในต าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทนมตขิองคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ย ัง
เหลอือยู ่

6. ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจาก
ต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน และมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของ
จ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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 กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทั หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) 
เป็นผู้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอย่าง
น้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ในการเป็นกรรมการตรวจสอบและ
ก ากบัดแูลกจิการของบรษิทั กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เ ป็น
กรรมการที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้
ตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัท 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการตรวจสอบและก ากับดูแล
กิจการต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบั และ/หรอืระเบียบ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก าหนดว่าด้วย
คุณสมบัติและขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

ทัง้น้ี กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการอย่างน้อย 
1 ท่าน ต้องเป็นผูม้คีวามรู้ความเข้าใจหรอืมปีระสบการณ์ด้าน
การบญัชีหรือการเงนิที่เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ รวมถงึการท าหน้าที่อื่น
ในฐานะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการได ้
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ
กรรมการทัง้คณะ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็น
กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ต้องมี
ความรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
รวมถงึมคีวามรูด้า้นบรรษทัภบิาล มคีวามเป็นกลาง และมคีวาม
เป็นอิสระตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดใีนการสรรหาและ
คดัเลอืกบุคคลผูท้ีส่มควรไดร้บัการเสนอชื่อใหม้าด ารงต าแหน่ง 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท เ ป็นผู้พิจ ารณาแต่ งตั ้งคณ ะ
กรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมการบรษิทั
ดแูลงานดา้นการบรหิารความเสีย่งในระดบัต่างๆ ภายในองคก์ร 
เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจดัการซึ่งเป็นผู้ร ับผิดชอบงานด้านการ
บรหิารจดัการความเสี่ยงขององค์กรได้น า ระบบการบรหิาร
ความเสีย่งไปปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพ และครอบคลุมความ
เสีย่งประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิขององคก์ร
อยา่งครบถ้วน โดยกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบไปดว้ย 
กรรมการอสิระ อย่างน้อย 3 คน และผูบ้รหิารระดบัสูง จ านวน
ไมน้่อยกวา่ 2 คน 

 
 

 ผู้บริหารระดบัสงู 
บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะสรรหาผูบ้รหิารโดยคดัเลอืกบุคคลที่มี

ความรู ้ความสามารถ และมปีระสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจ 
โดยด าเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล และจะต้องไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการ
บรษิทั/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบรษิทัจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลือกบุคคลเข้า
ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยการแต่งตัง้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารต้องได้ร ับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รบัมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและ
แต่งตัง้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ธุรกิจของบริษัท เข้าเป็นพนักงานในระดบัต่างๆ  ทัง้น้ีการ
แต่งตัง้หวัหน้าหรอืผู้รบัผดิชอบเกี่ยวกบังานดา้นการตรวจสอบ
และควบคุมภาย ใน  จะต้ อ ง ได้ ร ับความ เห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการก่อน 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงู 

บรษิทัได้มกีารก าหนดนโยบายเรื่องการด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร) เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีที่ก าหนดหรือ
แนะน าโดยหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ที่ก าหนดให้กรรมการบรษิทัจดทะเบียนควร
ด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไม่เกนิ 5 บรษิทั 
เน่ืองจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัในจ านวนที่มาก
เกินไป อาจมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ดงันัน้คณะกรรมการบรษิทัจงึมกีารพจิารณาก าหนด
จ านวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารง
ต าแหน่งไมเ่กนิ 5 แหง่ โดยไมม่ขีอ้ยกเวน้  

นอกจากน้ี บรษิทัยงัได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิภายในใน
การด ารงต าแหน่งใด ๆ ในบรษิทัอื่นของกรรมการ โดยให้
กรรมการแจ้งล่วงหน้าก่อนการรบัต าแหน่งอื่นใดในบรษิทัและ
องค์กรต่าง ๆ มายงัคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล
กิจการ ซึ่งจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  และความ
สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ และเลขานุการบรษิทัท าหน้าที่แจง้การ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละคน เพื่อให้คณะกรรมการ
บรษิทัทราบ โดยจะมกีารเปิดเผยขอ้มูลการด ารงต าแหน่งใน
บรษิทัอื่นของกรรมการใหผู้ถ้อืหุน้ทราบในรายงานประจ าปี และ
ส าหรบัการด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษิทัหรอืองคก์รอื่นของ
ผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัตัง้แต่รองประธานเจา้หน้าที่บรหิาร
ขึ้นไปนัน้ (รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) บริษทัได้
ก าหนดให้ต้องได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
ดว้ย 
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การพฒันาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ในระบบการก ากบัดูแลกิจการของบรษิทั เช่น 

กรรมการ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ผูบ้รหิาร และเลขานุการบรษิทั ได้เข้ารบัการอบรมสมัมนาในหลกัสูตรหรอืร่วม

กจิกรรมต่างๆ ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืองค์กรอสิระต่างๆ อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง เพื่อเสรมิสรา้งความรู้ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏบิตัหิน้าที ่ซึง่บรษิทัไดก้ าหนดใหใ้นแต่ละปีจะตอ้งมกีรรมการเขา้รบัการอบรมเพื่อพฒันาความรู ้อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

ในการพฒันาความรูข้องกรรมการ จะพจิารณาจากหลกัสูตรที่เกี่ยวขอ้งกบัการเสรมิความรูแ้ละทกัษะในดา้นที่กรรมการแต่ละท่าน

ยงัขาดอยู่ตามการประเมนิจาก Board Skill Matrix ซึ่งเลขานุการบรษิทั จะเป็นผู้ประสานงานกบักรรมการ และผู้บรหิาร เพื่อแจ้ง

ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรการอบรมเหล่านัน้ 

รายละเอยีดการเขา้ฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ  ของ กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และเลขานุการบรษิทั ในปี 2561 

ปี 2561 หลกัสตูร สถาบนัท่ีจดัหลกัสตูร 

1. คณุววิรรธน์  เหมมณฑารพ  IOD Director Briefing 1/2018 

 TMA Discovery Day 2018 

 CMA-GMS Class of 2018Program 

 การปฏริปูธรุกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม" 
Brain รุน่ที ่2 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
สมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) 

2. คณุสาธติ  เหมมณฑารพ  ผูน้ าการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital CEO) 
รุน่ที ่๑ 

ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวง
ดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 

3. ดร.พริฬุห ์เหมมณฑารพ  สรา้งเสรมิศกัยภาพผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรม
ไทยเพื่อกา้วสู่ยคุดจิทิลั รุน่ที ่2 (EDIT รุน่ 2) 

สถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
อุตสาหกรรม 

4. นางพรมิ     ชยัวฒัน์  นกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่104) 
 นกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่105) 
 ความรูพ้ืน้ฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ไซเบอร ์
 TFRS ทุกฉบบัปี 2561 รุน่ที ่2/61 (หลกัสตูร

ยอ่ย 702) 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 
สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
http://www.fap.or.th/
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การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อย 

คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่รบัผดิชอบสูงสุดในการบรหิาร
จดัการธุรกจิ และการด าเนินงานของบรษิทัรวมถงึการบรหิารงาน
บรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของบรษิทัอยู่เสมอ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการบรษิทัยงัรบัผดิชอบก าหนดวสิยัทศัน์และกลยุทธใ์น
การด าเนินงานของบริษัทย่อยและก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่าย
จดัการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดไว้ รวมถงึรายงานขอ้มูล
ทางการเงนิและขอ้มูลทัว่ไปอย่างถูกต้องและเพยีงพอ ตลอดจนมี
การก าหนดนโยบายตรวจสอบตดิตามการด าเนินงานของบรษิทั
ย่อย ใหส้อดคล้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง โดยมสี านัก
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนส านักเลขานุการบรษิทั ร่วมกนัปฏบิตัิ
หน้าทีใ่นสว่นน้ี 
การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทมีระเบียบ ข้อบังคับ ให้กรรมการ และผู้บริหาร 
พนกังานและลูกจา้งตอ้งรกัษาความลบัและ/หรอืข้อมูลภายในของ
บรษิทั ไมน่ าความลบัและ/หรอืขอ้มูลภายในของบรษิทัไปเปิดเผย
หรอืแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่ผูอ้ื่น ไม่ว่า
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รบัผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรพัยข์องบรษิทัโดยใชค้วามลบั และ/หรอืขอ้มูลภายใน และ/
หรอืเข้าท านิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลบั และ/หรอืขอ้มูลภายใน
ของบรษิทั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัไม่ว่าโดยทางตรง
หรอืทางอ้อม นอกจากน้ีกรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงานและลูกจา้ง
ซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้ร ับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลดงักล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน  และหา้ม
บุคคลที่เกี่ยวข้องท าการซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัภายใน 1 
เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และหลงัการ
เปิดเผยขอ้มลูอยา่งน้อย 3 วนั   ทัง้น้ีขอ้บงัคบัดงักล่าวใหร้วมถงึคู่
สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บรหิารและ
ลูกจา้งของบรษิทัดว้ย 

นอกจากน้ีบริษทัได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจใน
ภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์ของตนเอง คู่
สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัท  ตลอดจนการ
เปลี่ ย นแปล งการถื อ หลักท รัพย์ดัง กล่ า วต่ อ ส านั ก ง าน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตามมาตรา 
59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์        

พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั นับจากวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรพัย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทรบัทราบเพื่อ
จดัท าบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลักทรพัย์ของ
กรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล   เพื่อน าเสนอให้แก่
คณะกรรมการบรษิทัทราบในการประชุมครัง้ถดัไป นอกจากนัน้
ยงัไดแ้จง้บทลงโทษหากมกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

ทัง้ น้ีบริษัทได้ก าหนดโทษทางวินัยส าหรับผู้แสวงหา
ผลประโยชน์จากการน าขอ้มูลภายในของบรษิทัไปใช้  หรอืน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษทัได้รบัความเสียหาย  โดยพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การ
ตกัเตอืนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑต์ลอดจนการเลกิจา้งพน้สภาพ
การเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออก แล้วแต่
กรณี เป็นตน้ 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีทุกปี นอกจากน้ี ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ที ่
กจ. 39/2548 เรื่องหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข และวธิกีารรายงานการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัที่ออกหลกัทรพัย ์(ฉบบัที่ 20) ก าหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้กีาร
หมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่
มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัโดยการหมุนเวียนไม่จ าเป็นต้อง
เปลี่ยนบริษทัผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษทัสามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายอื่นๆ ในส านักงานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชี
รายเดมิได ้

ส าหรบังบการเงนิปี 2561 ของบรษิทัไดต้รวจสอบและแสดง
ความเหน็ โดยนายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
เลขที่ 8134 แห่งส านักงานสอบบญัชีบริษทั สอบบญัชีธรรมนิต ิ
จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในปี 2562 บรษิทัและบรษิทั
ยอ่ย มกีารจา่ยคา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ีมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2562 รอบปีบญัชี 2561 
1. ค่าสอบบญัช ี 2.010 ลา้นบาท 1.935 ลา้นบาท 
2. ค่าบรกิารอื่น ๆ - - 

ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอขา้งตน้ไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละไม่มสี่วนไดเ้สยีกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่ เกี่ยวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 
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1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษทัได้ตระหนักและให้ความส าคญัต่อระบบการบริหาร
จดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้ซึ่งจะ
ท าให้เกิดความเชื่อมัน่กบัทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน  ภายใต้การด า เ นินงานอย่างมี
จรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บรษิทัจึงได้
ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี  โดยมีหลกัการและ
แนวทางปฏบิตัทิี่สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดขีอง
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และข้อแนะน าของสมาคม
ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  เพื่อยกระดบัการ
ด าเนินการที่มีอยู่แล้ว ให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน  
รวมทัง้จดัใหม้จีรรยาบรรณธุรกจิ (Code of Conduct) ไวเ้ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร   สื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และ
พนักงานได้รบัทราบและถือปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการ
อบรม และการสื่อสารภายในองคก์รในรปูแบบต่างๆ เพื่อแสดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจตนารมณ์ในการทีจ่ะด าเนินธรุกจิอย่างโปร่งใส มคีุณธรรม 
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ค านึงถึงสังคม และ
สิง่แวดล้อม สะท้อนใหเ้หน็ถงึค่านิยม และแนวทางปฏบิตังิาน ที่
พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบ
จรรยาบรรณที่ก าหนดไว ้อนัเป็นการเสรมิสรา้งใหเ้กดิวฒันธรรม
การก ากบัดแูลกจิการอยา่งแท้จรงิ 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรษิทั ให้ความส าคญัในเรื่องการมสี่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ ซึ่งไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตัิ
เกี่ยวกบัการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
อกีทัง้ไดก้ าหนดหลกัการในจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทั ซึ่ง
ไดผ้า่นการทบทวนและอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแล้ว  และ
ก าหนดใหค้ณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทุกคนในบรษิทั
และบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
ปฏบิตัติามมาตรการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัอย่าง
เขม้งวด เพื่อหลกีเลี่ยงการด าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท า

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม  (Corporate Social Responsibilities :CSR) 
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ที่ไม่เหมาะสม และขดัแยง้ต่อหลกัการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้
ต่อตา้นการใหส้นิบนต่างๆ ต่อเจา้หน้าที่เพื่ออ านวยความสะดวก 
หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั และได้มีการก าหนด
บทลงโทษทางวนิยัสงูสดุแก่พนกังานทีก่ระท าความผดิดงักล่าว    
นอกจากน้ี บริษทัได้มีการด าเนินการเพ่ือป้องกนัการมีส่วน
เก่ียวข้องกบัการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ ดงัน้ี 

1. บริษัท ท าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการ
ต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ แก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุก
คน ให้รบัทราบและถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั ผ่านช่องทางการ
สื่อสารอิเลก็ทรอนิกส์ ประกาศตดิบอร์ดประสมัพนัธ์ อบรม และ
กิจกรรมของบริษทั อีกทัง้ยงัสื่อสารไปยงับุคคลภายนอก นัก
ลงทุน โดยผา่นช่องทางเวบ็ไซตบ์รษิทั 

2. บริษัท จดัให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน 
หากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระท าทุจริตคอร์ร ัปชัน่ 
บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้อง เ รียน  โดยรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เรื่องดงักล่าวน ามาด าเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไขให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม  โปร่งใส และ
ยตุธิรรมต่อไป 

3. บริษัท จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ทุกปี 

ในปี 2561 บรษิทั ไม่พบประเดน็ปญัหาขอ้บกพร่องที่เป็น
สาระส าคญัเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ และการด าเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกบักฎหมาย หรอืขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งตลอดจนการ
ละเมดิจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกจิแต่อยา่งใด 

ทัง้ น้ี  รายละเอียดของนโยบายและการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รปัชัน่ได้เปิดเผยไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทั  www.pjw.co.th   
ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดแูลกจิการ 
3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน  
ไม่ให้ธุรกิจของบรษิทัเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกบัการล่วงละเมิด
สิทธิมนุษยชน  ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดดา้นสทิธมินุษยชนภายในธรุกจิของบรษิทั และกระตุ้น
ให้มกีารปฏิบตัิตามหลกัการสทิธมินุษยชนตามมาตรฐานสากล 
โดยไมแ่บ่งเชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ศาสนา ภาษา  

 

อตัราการเกิดอบุติัเหตปุระจ าปี 2561 

 

ความเชื่อทางการเมอืง หรอืความเชื่ออื่นใด ความบกพร่อง
หรือพิการ หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกบัการ
ปฏบิตังิาน โดยความรบัผดิชอบของธุรกิจด้านสทิธมินุษยชนยงั
ครอบคลุมไปถงึบรษิทัในเครอืและคูค่า้ 

บริษัทให้ข้อมูลส าคัญแก่พนักงานและตัวแทนพนักงาน 
เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานและสภาพที่แท้จริงขององค์กร
ธุรกิจ สนับสนุนการหารือ ความร่วมมอืระหว่างนายจ้างกบั
พนกังานและตวัแทนพนกังานเพื่อใหเ้กดิการพฒันาคุณภาพชวีติ
การท างาน เคารพสทิธใินการแสดงความคดิเหน็ของพนักงาน 
ซึง่ครอบคลุมถงึการมอีสิระในการใหค้วามเหน็โดยปราศจากการ
แทรกแซงการไดร้บัขอ้มูลหรอืความคดิเหน็ผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้
จดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารเพื่อรบัฟงัความคดิเหน็ของผูม้สี่วนได้
เสยีอยา่งเสร ี

ในปี 2561 ทีผ่า่นมา บรษิทั ไมไ่ดร้บัเรื่องรอ้งเรยีน เกี่ยวกบั
การละเมดิสทิธมินุษยชน อนัเน่ืองมาจากการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทั ทัง้จากหน่วยงานภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจน
บรษิทั ไมม่กีรณีพพิาททางกฎหมายทัง้ในเรื่องแรงงาน สทิธขิอง
ผูบ้รโิภค และการด าเนินธรุกจิการคา้แต่ประการใด 

4.  การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษิทัมนีโยบายปฏบิตักิบัพนักงานอย่างเท่าเทยีมและเป็น
ธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวสัดกิาร และการพฒันา
ศกัยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรที่มคี่า และ
เป็นปจัจยัส าคญัในการผลักดนัองค์กรให้ประสบความส าเร็จ  
ดงันัน้จงึมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้เสรมิสรา้งวฒันธรรม และบรรยากาศการท างาน ส่งเสรมิ
การท างานเป็นทมี สง่เสรมิการพฒันาความรูค้วามสามารถของ 

พนักงานให้มคีวามก้าวหน้า มคีวามมัน่คงในอาชีพ และ
ปฏิบัติงานด้วยจิตส า นึกถึงความปลอดภัยและค า นึงถึง
สิ่งแวดล้อม พร้อมให้ความมัน่ใจในคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภยัในการท างาน รวมทัง้รกัษาสภาพแวดล้อมการท างาน 
รบัฟงัขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากพนักงานทุกระดบัอย่างเท่า
เทียมและเสมอภาคกัน การรณรงค์ให้ด าเนินโครงการและ
กจิกรรมสรา้งจติส านึกดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง 

 

 

 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัราการเกดิอุบตัเิหตุ TCIR ชาย หญงิ ชาย หญงิ ชาย หญงิ 
(ราย/ 200,000 ชัว่โมงการท างาน) 2.09 - 2.24 0.37 1.57 0.27 
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ด้านผลตอบแทนและสวสัดิการพนักงาน 
บริษัทก าหนดโครงสร้างผลตอบแทนและสวัสดิการแก่

พนักงานอย่างเป็นธรรม ระบบการให้ผลตอบแทนเป็นไปตาม
ความรู้ความสามารถ และผลประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ซึ่งบรษิทัใช้การก าหนดตวัชี้วดัเป็นรายบุคคล (KPI : 
Key Performance Index) ซึง่มคีวามสอดคล้องกบัเป้าหมายของ
องค์กร เป็นเครื่องมอืในการประเมนิผลและเพื่อเป็นการสร้าง
แรงจงูใจในการปฏบิตังิานของพนกังาน 

สวสัดกิารอื่นๆที่ส าคญั ซึ่งเป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่ความ
รบัผดิชอบ ไดแ้ก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชพี การจดัท าประกนั
สุขภาพ ประกนัอุบตัิเหตุ การตรวจสุขภาพประจ าปี เบี้ยเลี้ยง
ต่างๆ การจดังานเลีย้งประจ าปี กฬีาส ีและอื่นๆ 
การพฒันาความรู้ศกัยภาพของพนักงาน 

บรษิทั มนีโยบายส่งเสรมิการพฒันาบุคลากร โดยสนับสนุน
ให้พนักงานมกีารพฒันาความรู้ ความสามารถ ศกัยภาพ มี
ทศันคตทิีด่ ีมคีณุธรรมและจรยิธรรม และการท างานเป็นทมี โดย
ผา่นกระบวนการฝึกอบรม การสมัมนา การดงูาน เพื่อรองรบัการ 
ขยายตวัของธุรกิจและส่งเสรมิโอกาสการเติบโตในหน้าที่  ตาม
สายวชิาชพีและความสามารถอย่างเท่าเทยีมกนั  อกีทัง้เป็นการ
กระตุ้นให้พนักงานได้น าศกัยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์
โดยฐานะของพลเมอืงที่ดขีองสงัคม  เพื่อสร้างพนักงานให้เป็น
คนเก่งและด ี มสีมรรถนะที่สอดคล้องกบัทิศทางและวฒันธรรม
องคก์ร ตามคา่นิยมหลกั   

การเตรียมความพร้อมพนักงานสู่การเติบโตทางวิชาชีพ
ด้วยการเพิม่พูนความรู้และทกัษะพื้นฐาน ความรู้ตามลกัษณะ
งาน ความรู้และทกัษะทางธุรกิจ รวมถึงทกัษะการบริหารและ
ความเป็นผู้น าด้วยการเรยีนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกบั
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบตามระดบัพนักงาน ดงัน้ี 

 ความปลอดภยัในการท างานระดบัเจา้หน้าที ่
 การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันาที่

ย ัง่ยนื 
 หลกัการก ากบัดูแลกิจการ (CG), มาตรการต่อต้าน

ทุจรติคอรร์ปัชัน่, จรรยาบรรณธรุกจิ 
 แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ( Individual 

Development Plan) พฒันาศกัยภาพของพนักงาน
เพื่อรองรบัการเตบิโตในองคก์ร 

 การจดัแบบประเมิน 360 องศา ของกลุ่มผู้บริหารซึ่ง
ให้ความส าคัญกับการประเมินทัง้จากล่างขึ้นบน 
(upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward 
appraisal) เพื่อเป็นการพฒันาและปรบัปรงุตนเอง 

อย่างไรกด็ ีการสรา้งทมีงานที่เขม้แขง็เป็นสิง่ส าคญั บรษิทั
จึงเน้นการพฒันา ทักษะการท างานเป็นทีม เพื่อรองรับการ
ท างานแบบขา้มสายงาน การพฒันาทกัษะการตดัสนิใจ และการ
แก้ไขปญัหาที่สะท้อนการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและ
ความเป็นผูน้ า ไดแ้ก่ 

 การเข้าค่ายฝึกวนิัย ในการท างาน (วนิัยเขม้ ทีมงานแกร่ง 
องคก์รเลศิ KYT)  

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการประกวด PJW Management “GROW” “6 Steps” 
Star Search 
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 โครงการประกวด Boom GROW Contest 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาวะผูน้ าและเทคนิคการเป็นหวัหน้างานทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Safety Week 2018 

 

 การขบัขีร่ถยกไฟฟ้าอยา่งปลอดภยั 

 

 

 

 สปัดาห ์CG (Corporate Governance) 

 

 

 

 

 

 

 

 กจิกรรม GROW DAY 

 

 การดบัเพลงิขัน้ตน้และฝึกซอ้มหนีไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนชัว่โมงฝึกอบรมเฉล่ียของพนักงาน 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มจี านวนชัว่โมงการอบรมพนักงาน
ทัง้หมด 51,956 ชัว่โมง ซึ่งคดิเป็นชัว่โมงการอบรมพนักงาน
เฉลีย่อยูท่ี ่28.39  ชัว่โมงต่อคนต่อปี 
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5.  ความรบัผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทมีความมุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความมัน่ใจ
ใหก้บัลูกคา้ เอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลูกคา้  เพื่อใหลู้กคา้ไดร้บั
สนิค้าและบรกิารที่ด ีมคีุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาที่
เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ เน่ืองจาก
บริษัทตระหนักดีว่าการที่ลูกค้าได้ร ับสินค้า /บริการที่ดี มี
มาตรฐาน จะเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผู้บรโิภคสามารถ
ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มรายได้มากขึ้น รวมทัง้บริษัทได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอ้ตกลงทีม่ตี่อลูกคา้ มกีารพฒันายกระดบัมาตรฐาน
สนิค้าและบรกิารให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง รกัษาสมัพนัธภาพที่ดี
และยัง่ยนืกบัลูกคา้อย่างจรงิจงัและสม ่าเสมอ รวมถงึไม่น าขอ้มูล
ของลูกคา้มาใช้เพื่อประโยชน์ของบรษิทัและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยที่
ผ่านมาบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอย่าง เข้มงวด ส่งผลให้บริษัทได้ร ับการรับรอง
มาตรฐานสากลดงัต่อไปน้ี 

 ISO 9001 คอื ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ เพื่อที่จะ

ท าให้ม ัน่ใจได้ว่าผู้ผลิตหรอืผู้ให้บรกิารได้จดัตัง้และรกัษาระบบ

การจัดการด้านคุณภาพที่ เ ป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยมี

จุดประสงค์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น 

โดยมาตรฐานน้ีเกี่ยวกบั การออกแบบ การพฒันา การผลติ และ

การให้บริการ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจในทุก

อุตสาหกรรม บริษัทจ าเป็นต้องมีความตระหนักและก าหนด

เป้าหมายอยา่งชดัเจนรวมทัง้หลกัเกณฑข์องระบบการจดัการที่มี

ประสทิธผิล โดยบรรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้

  Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ ์หรอื

ขอ้ก าหนดพืน้ฐานที่จ าเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อใหผู้้ผลิต

ปฏิบัติตามและท าให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย มี

เน้ือหาครอบคลุม 6 ประการ คอื 

1. สขุลกัษณะของสถานทีต่ ัง้และอาคารผลติ 

2. เครื่องมอื เครื่องจกัร และอุปกรณ์ ทีใ่ชใ้นการผลติ 

3. การควบคมุกระบวนการผลติ 

4. การสขุาภบิาล 

5. การบ ารงุรกัษาและการท าความสะอาด 

6. บุคลากร 

 Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP 

ซึง่หมายถงึ การวเิคราะหอ์นัตราย จุดควบคุมวกิฤต เป็นแนวคดิ

เกีย่วกบัมาตรการป้องกนัอนัตรายที่อาจเกดิขึน้ ในแต่ละขัน้ตอน

ของการด าเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมกีระบวนการด าเนินงานเชิง

วิทยาศาสตร์ คือมีการศึกษาถึงอันตราย หาทางป้องกันไว้

ล่วงหน้า รวมทัง้มีการควบคุม และเฝ้าระวัง เพื่อให้แน่ใจว่า

มาตรการป้องกนัทีก่ าหนดขึน้นัน้ มปีระสทิธภิาพตลอดเวลา 

 TS 16949 เป็นขอ้ก าหนดทางเทคนิค ISO ที่มอียู่ซึ่ง

สอดคล้องสหรฐัอเมรกิา, เยอรมนั, มาตรฐานระบบคุณภาพยาน

ยนต์ฝรัง่เศสและอิตาลีในอุตสาหกรรมยานยนต์ทัว่โลก ซึ่งระบุ

ความต้องการของระบบที่มีคุณภาพส าหรับการออกแบบ / 

พฒันาการผลติการตดิตัง้และการบรกิารของผลติภณัฑย์านยนต์

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

6.  ความรบัผิดชอบต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัมนีโยบายในการด าเนินธุรกจิ ดว้ยความรบัผดิชอบต่อ

ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ในดา้นความปลอดภยั คุณภาพ

ชวีติ และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ ส่งเสรมิการใช้พลงังาน

อย่างมีประสิทธิภาพ  ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและ

สงัคม  ตลอดจนค านึงถึงการด าเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้ม  การปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ การด าเนินการใด ๆ 

ของบรษิทัจะต้องท าให้แน่ใจว่าผลติภณัฑ์และการประกอบธุรกิจ

ของบริษัททุกอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎระเบียบหรือ

มาตรฐานต่างๆ   ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมจีิตส านึกและมี

ความรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ใหค้วาม

ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กบัชุมชนที่บริษทัด าเนินธุรกิจอยู่ตาม

สมควร 

ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษทัไม่มีมลภาวะที่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากเศษพลาสติกส่วนเกิน

สามารถน ากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ทัง้หมด  แต่อย่างไรก็ตาม 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของสิ่งแวดล้อมจึงได้จดัตัง้ระบบ

การจดัการสิง่แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและ

ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมให้ดขีึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยผู้บริหารและ

พนักงานทุกคนมคีวามมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตามนโยบาย โดยที่ผ่าน

มาได้มีการด าเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบัติ 

ดงัน้ี 

- บริษัทได้รบัมาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่งเป็น

มาตรฐานเกี่ยวกบัการจดัการและการปฏิบตัิการด้านสิง่แวดล้อม 

จงึเป็นเครื่องรบัประกนัระบบการดูแลป้องกนัสิง่แวดล้อมที่เกดิขึน้



  
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 75  

จากการผลิตของบรษิทั ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของบรษิทั โดย

ได้รบัการตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมคีวามเป็น

อสิระ 

- บริษัทได้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย

สิ่งแวดล้อมโดยได้จ ัดให้มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 

ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสยีง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพ

น ้าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑ์

มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

- บริษทัได้ท าการค้นคว้า วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์และ

เทคโนโลยกีารผลติ รวมถงึการออกแบบสนิคา้ใหม้นี ้าหนักเบาขึน้

เพื่อลดปรมิาณการใช้เมด็พลาสตกิ ซึ่งในบางกรณีเป็นการท างาน

รว่มกบัลูกคา้ สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานราชการ 

 

7.  นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 

บริษัท ได้มีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้ก้าวหน้าในเชิง

เศรษฐกิจและการพฒันานวตักรรมที่สร้างความสมดุลระหว่าง

มูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคู่ไปกบั

ความเจรญิเตบิโตของธรุกจิอยา่งยัง่ยนื โดยมแีนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

- บรษิทัไดม้กีารน าโปรแกรม Mold Flow analysis มา

วเิคราะห์ แก้ปญัหาก่อนเริม่ท าเครื่องมอื (Injection Molding) 

และโปรแกรม B-Simulation มาวเิคราะห์แก้ปญัหาก่อนเริม่ท า

เครื่องมือ (Blow Molding) เพื่อลดระยะเวลาในการ Develop 

Tooling และแก้ปญัหาอย่างถูกต้องแม่นย า (จ าลองเสมอืนจรงิ

กระบวนการเปา่และฉีดขึน้รปู) 

- บรษิทัได้มีการน าหุ่นยนต์ มาช่วยในการผลิตชิ้นงาน 

เพื่อลดตน้ทุนแรงงานและแขง่ขนัดา้นราคาในธุรกจิ 

- บริษัทได้มีการวิจยัและพัฒนางานเป่าขึ้นรูปโดยใช ้

Honeycomb (รงัผึง้) ในการลดน ้าหนักและเพิ่มความแขง็แรงใน

การรบัน ้าหนกั (Load) ส าหรบังานประเภท Lid, Cargo 
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การด าเนินงานและการจดัท ารายงาน 

ในการด าเนินกจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทัไดม้กีารประเมนิความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มที่มตี่อบรษิทั  ทัง้ปจัจยัเสีย่ง

ภายในและภายนอก สถานการณ์ที่เป็นปจัจุบนัและความน่าจะเป็นในอนาคต หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในหลากหลายมติิอย่าง

สม ่าเสมอ โดยเล็งเหน็ว่ามุมมองและความคดิเหน็ของผู้มสี่วนได้เสยีจะช่วยใหบ้รษิทั  มคีวามเข้าใจที่ชดัเจนและครบถ้วนมากขึ้น จน

สามารถน าไปใชว้างแผนและด าเนินการเพื่อป้องกนัความเสีย่งและลดผลกระทบเชงิลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 

 

 

 

 

 

 

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการส่ือสาร 

ผูถ้อืหุน้ - การประชุมผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
- รายงานประจ าปี  
- เปิดใหเ้ยีย่มชมบรษิทั  
- นกัลงทุนสมัพนัธ ์ 

- Website บรษิทั 
- กจิกรรม Opportunity Day 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 
- Roadshow 
-  

- ขา่วแจง้ตลาด
หลกัทรพัย ์

พนกังาน - การเขา้ร่วมประชุม 
- เสยีงตามสาย 
- กจิกรรม Morning Talk 
- กล่องรบัขอ้รอ้งเรยีน 

- บอรด์ประชาสมัพนัธ ์
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
- กจิกรรมแรงงานสมัพนัธ์ 

 

ลูกคา้ - การเยีย่มชมบรษิทั 
- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 

 

- การประชุมผา่น Conference 
- Website บรษิทั 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการสื่อสาร ผูม้สีว่นไดเ้สยี ช่องทางการสื่อสาร 

คูค่า้และเจา้หน้ี  - กระบวนการคดัเลอืก การสรรหา 
- การประชุมประจ าปี  
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 

- Website บรษิทั 
- การประเมนิผูข้าย 
- การใหค้ าแนะน า 

-  

คูแ่ขง่ - การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ 

- การพบปะสงัสรรค ์และ
แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนั 

  

ภาครฐั - การเขา้ร่วมเป็นสมาชกิองคก์ร 
สมาคมต่างๆ  

- การเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆ  
- การใหข้อ้มลู  
 

- Website ของบรษิทั  

ชุมชนสงัคม และสิง่แวดลอ้ม - การเขา้ร่วม และใหค้วาม
สนบัสนุนกจิกรรม 

- การประชาสมัพนัธ ์ผ่านผูน้ า
ชุมชน  

- การใหค้วามช่วยเหลอื 

- การรบัขอ้รอ้งเรยีน 
- การพดูคยุทางโทรศพัท์ 

-  
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การด าเนินธรุกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัมแีนวทางในการด าเนินงาน เพื่อใหม้ ัน่ใจว่าทศิทางและ
เป้าหมายหลักของการพฒันาที่ย ัง่ยืนมีความสอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม และ
สอดรบักบัความคาดหวงัของผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อใหก้ารเตบิโตและ
พฒันาอย่างยัง่ยนืมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลจงึสรุปผลการ
ด าเนินงานหลกัในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 

ในปี 2561 บรษิทัมีผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจที่ส าคญั 
สามารถแบ่งปนัคุณค่าด้านเศรษฐกิจใหก้บักลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี ได้
ดงัต่อไปน้ี  

 รายการ มลูค่าของรายการ * 

รายได้จากการขาย  ช่ วย ในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 

2,969.91 

ก า ไ ร  (ข าดทุ น )  สุท ธิร วม  เพื่ อ
เสรมิสรา้งมลูคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้  

(11.75) 

เงินเดือนและค่าแรง เพื่อตอบแทน
พนกังาน ** 

481.72 

คา่ฝึกอบรมพนกังาน 4.33 

เงนิบรจิาค 2.53 
 

* ขอ้มลูจากงบการเงนิรวมของบรษิทั ปี 2561 
**  ประกอบด้วยเงนิเดอืน ค่าจ้าง สวสัดกิาร เงนิสมทบกองทุน

ส ารองเลี้ยงชพี ประกนัสงัคม ส ารองเกษยีณอายุ รถรบัส่ง จดั
เลีย้งปีใหม ่กฬีาส ี

การด าเนินงานด้านสงัคมและชุมชน 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกันกับ
ชุมชน และสงัคมโดยรอบ โดยมกีรอบนโยบายในการช่วยเหลือ
สงัคม ชุมชน เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดี เกดิ
ความร่วมมอื และสนับสนุนการด าเนินงานขององคก์รจากชุมชน
และสงัคม ลดทอนความขดัแยง้ บรรเทาความรุนแรงของปญัหาที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต เสรมิสรา้งความเขา้ใจ สรา้งชื่อเสยีงและ
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัสงัคม โดยกิจกรรมที่ได้ด าเนินการนัน้
ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กรกบัการพฒันาชุมชนและสงัคม
รว่มกนั ซึง่จะท าใหชุ้มชนเกดิความเชื่อมัน่และมอบความไวว้างใจ
ให้กบัองค์กร เสรมิสร้างความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่นและ
เป็นหุ้นส่วนทางความส าเร็จให้กันและกันอย่างยัง่ยืน ซึ่งในปี 

2561 นัน้บริษทัได้ด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและ
ชุมชน ดงัน้ี 

 

 กิจกรรมปัญจวัฒนากฐินสามัคคี ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ทอดกฐินสามคัค ีและออกโรงทาน ณ. วดับรรพตเขมาราม 
จงัหวดัปราจนีบุร ีในวนัอาทติย ์ที ่28 ตุลาคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ให้กบัโรงเรียนต่างๆ บริษัท ปญัจวฒันา พลาสติก จ ากัด 
(มหาชน) ได้เล็งเห็นความส าคญัของเยาวชน จึงได้ท าการมอบ
เงินสนับสนุนกิจกรรมวนัเด็กให้กบัโรงเรียนต่าง ๆ โดยมอบให้
โรงเรยีนละ 2,000 บาท   
 
 
 
 
 

 
 โครงการ “PJW  แบ่งปันน ้าใจให้น้อง” ปี2561 คร ัง้ท่ี1  ณ.
โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนที่อยู่ หมู่10 ต.แก่งกระจาน อ.
แก่งกระจาน จ.เพชรบุร ี
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 โครงการ “PJW  แบ่งปันน ้าใจให้น้อง” ปี 2561 คร ัง้ท่ี2  

โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง ตัง้อยู่ที่ อ.สวนผึง้ 

จงัหวดั ราชบุร ี

 

  

 

 

 

 

 

 

การด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

บรษิทั ส่งเสรมิให้ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุก

ระดบัในองคก์รใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ เหมาะสมและ

เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู ้

สนับสนุนและสรา้งจติส านึกแก่พนักงาน รวมถงึผูท้ี่เกี่ยวขอ้งทุก

ฝา่ย ในการบรหิารการใช้ทรพัยากรที่มอียู่ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด

แก่องคก์ร 

บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของสิง่แวดล้อมจงึได้จดัตัง้
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่ อมุ่ งลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและปรบัปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมัน่ที่จะปฏิบตัิตาม
นโยบาย โดยที่ผ่านมาได้มกีารด าเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่าย
และแนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

- บริษทัได้รบัการรบัรองระบบมาตรฐานการจดัการด้าน
สิง่แวดล้อม ISO 14001 : 2004 จงึเป็นเครื่องรบัประกนัระบบการ
ดูแลป้องกนัสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการผลิตของบริษทั ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพืน้ที่ของบรษิทั โดยไดร้บัการตรวจสอบจากผูต้รวจ
ประเมนิภายนอกซึง่มคีวามเป็นอสิระ 

- บริษัทได้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมโดยได้จ ัดให้มีการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น 
ตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศ เสยีง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพ
น ้าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวดัผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

บรษิทั ไดด้ าเนินกจิกรรมโครงการลดการใช้พลงังานอย่าง

ต่อเน่ือง กระตุ้นให้พนักงานมจีติส านึกอนุรกัษ์พลงังานภายใน

องค์กร รวมถึงการลงทุนปรบัปรุงประสทิธภิาพเครื่องจกัรและ

อุปกรณ์ ซึ่งในปี 2561 บรษิทัสามารถลดการใช้พลงังานจาก

มาตรการอนุรกัษ์พลงังานไดโ้ดยรวม 424,410 kWh./ปี คดิเป็น

เงินที่ประหยดัได้ทัง้หมด 1,565,542 บาท และลดปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ได้ 247,784.22 kg.CO2 /ปี โดยได้

ด าเนินกจิกรรมต่างๆดงัน้ี 

กจิกรรมลดพลงังาน 

ช่ือโครงการ วตัถปุระสงค ์

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าคลงัเบคุ่ม
เป็น High bay LED 

เพื่อลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

ปรบัปรุงแสงสว่างแผนกสินท
รา(คลนีรมู1) 

เพื่อลดปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า 

ปรับ ป รุ ง ท่ อ หุ้ ม ฉ น วนน ้ า 
Chiller ที่ช ารุดเสียหายใน
โรงงาน A,B,C 

เพื่อปรบัปรุงท่อหุ้มฉนวนน ้ า 
Chiller ที่ช ารุดเสยีหาย ส่งผล
ให้เกิดการคอนเดนของน ้ า 
และท าให้ Chiller รบัภาระ
โหลดในการท าอุณหภูมิของ
น ้าเยน็หนกัมากขึน้ 

ควบคุมเวลาการปิด เปิดไฟ
แสงสว่างในอาคารโรงงาน 
A,B 

เพื่อลดการเปิดไฟฟ้าแสงสว่าง
ตลอดเวลาในอาคารโรงงาน  
เพื่อประหยดัพลงังาน 

ควบคุมการท างานของเครื่อง
อดัอากาศ Onload & Unload 
เค รื่ อ ง อัด  อ ากาศ  75 KW 
จ านวน 5 เครื่อง 

เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
จากเครื่องอดัอากาศจากเดมิที่
เ ปิ ดท า ง านต ลอด เ วล า  5 
เครื่อง 

ควบคุม เวลา การปิด เ ปิด 
ร ะบบท าค วาม เย็น  chiller 
System โรงงาน A,B 

เพื่อลดปรมิาณการท างานของ
ชุดท าความเยน็ ให้ท างานเต็ม
ประสทิธภิาพ 

ควบคุม เวลา การปิด เ ปิด 
ระบบ Cooling Tower 
System  โรงงาน A,B 

เพื่อลดปรมิาณการท างานของ
ชุดท าความเยน็ ให้ท างานเต็ม
ประสทิธภิาพ 
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การควบคมุภายในและการ
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระท าหน้าที่สอบทานความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้มี
การดแูลรกัษาทรพัยส์นิอยา่งเหมาะสม 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อ

วนัที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  โดยมีกรรมการตรวจสอบและ

ก ากับดูแลกิจการทัง้  3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย 

คณะกรรมการบรษิทัได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในของบรษิทั โดยใช้แบบประเมนิตามแนวทางที่

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ก าหนด มีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากแบบ

ประเมินที่ฝ่ายบริหารจดัท า และรายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการแล้ว สรุปไดว้่าจากการประเมนิ

ร ะบบการควบคุมภาย ในขอ งบริษัท ในด้ านต่ า งๆ  5  

องคป์ระกอบ ดงัน้ี  

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

บรษิทัมคีวามยดึมัน่ในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) 

และจรยิธรรม คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเป็นอิสระจากฝ่าย

บริหารและท าหน้าที่ก ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการ

ด าเนินงานต่างๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู และระบบการตดิตาม  

บริษัทได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการ

บรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชดัเจนเป็นลายลกัษณ์

อักษรโดยแยกหน้าที่ออกจากฝ่ายบริหาร และได้ก าหนด

โครงสรา้งสายการรายงานและอ านาจหน้าที่ความรบัผดิชอบที่

ชดัเจนและเหมาะสม โดยสอดคล้องกบัสภาพทางธุรกิจและ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง  มกีารแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่ส าคญั

เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน รวมทัง้มีการ

ก าหนดและจ ากดัอ านาจการด าเนินการในระดบับริหารและ

ระดบัปฏบิตักิารไดอ้ยา่งชดัเจน   

บรษิทัมคีวามมุง่ม ัน่ในการจงูใจ พฒันาและรกัษาบุคลากร

ที่มคีวามรู้ความสามารถ และก าหนดให้บุคลากรมหีน้าที่และ

ความรบัผดิชอบในการควบคมุภายใน 

2) การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 

บรษิทัมกีารก าหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่างชดัเจนเพยีงพอ 

เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กบัการบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยผูบ้รหิารและพนักงาน

ทุกระดบัในองค์กร รบัผิดชอบในการระบุและวเิคราะห์ความ

เสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ไว้

อย่างครอบคลุมและเหมาะสม  มกีารพิจารณาถึงโอกาสที่จะ

เกิดการทุจรติและได้มกีารประเมนิความเปลี่ยนแปลงที่อาจมี

ผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ก าหนดระดบั

ความเสีย่งทีย่อมรบัไดท้ัง้ระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงานเพื่อ

ก าหนดมาตรการจดัการที่เหมาะสม และติดตามประเมินผล

การจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

3) การควบคมุการปฏบิตังิาน (Control Activities) 

บรษิทัมกีารเลอืกและพฒันากจิกรรมควบคุมให้เหมาะสม

สอดคล้องกบัความเสี่ยงและลกัษณะเฉพาะของบริษัท เช่น 

สภาพแวดล้อม ความซับซ้อน ลักษณะงาน ขอบเขตการ

ด าเนินงาน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ โดยพิจารณารูปแบบ

กจิกรรมการควบคุมที่หลากหลายระหว่างการควบคุมแบบใช้

บุคคล (Manual Control) และแบบอตัโนมตัิ (Automated 

Control) ซึ่งออกแบบใหม้กีจิกรรมการควบคุมที่ผสมผสานทัง้

แบบป้องกนั (Preventive Control) และแบบตรวจพบ 

(Detective Control) โดยมกีารค านึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่

ความรบัผิดชอบในงาน คือ หน้าที่การอนุมตัิ หน้าที่บันทึก

รายการบญัชี และข้อมูลสารสนเทศ หน้าที่ในการดูแลจดัเก็บ

ทรพัยส์นิออกจากกนัเพื่อใหม้กีารตรวจสอบซึ่งกนัและกนัอย่าง

เหมาะสม 

ส าหรับกระบวนการปฏิบัติงานบนระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้พฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปที่หลากหลาย

และรัด กุม เหมาะสม เพื่ อ ให้ม ัน่ ใจว่าระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษทัพร้อมใช้งานตลอดเวลา ปลอดภยัจาก

การเข้าถึงของผู้ไม่เกี่ยวข้อง โดยได้น ากิจกรรมการควบคุม

จดัท าเป็นนโยบายและวธิปีฏิบตัิงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่ง
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ระบุผู้รบัผิดชอบ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน และวิธีการแก้ไข

หากพบข้อผิดพลาดไว้อย่างชดัเจนเพื่อให้พนักงานสามารถ

ปฏิบตัิตามกิจกรรมการควบคุมได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีการ

ทบทวนนโยบายและวธิปีฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & 
Communication) 

บรษิทัมกีารก าหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการด าเนินงาน

ทัง้ขอ้มูลจากภายในและภายนอกที่มคีุณภาพและเกี่ยวขอ้งต่อ

งาน มีการจดัท าข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่ส าคญั

อยา่งเพยีงพอส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจล่วงหน้าก่อนการ

ประชุมเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  และมกีารบนัทกึ

ความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ ข้อสงัเกต ข้อซกัถาม และการไม่

เห็นด้วยพร้อมเหตุผลของกรรมการในการประชุมทุกครัง้ 

เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเกี่ยวกบัการปฏิบตัิหน้าที่

ของกรรมการแต่ละราย 

บรษิทัมกีระบวนการสื่อสารขอ้มูลภายในองคก์รโดยมกีาร

สื่อสารถึงวตัถุประสงค์ นโยบายและวิธีปฏิบัติ หน้าที่ความ

รบัผดิชอบ เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายในไปยงับุคลากรทุก

ระดบัในทุกหน่วยงาน รวมทัง้มกีารเลอืกช่องทางการสื่อสารที่

หลากหลายเหมาะสม และมชี่องทางให้พนักงานสามารถแจ้ง

ขอ้มูลหรอืเบาะแสเกี่ยวกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติภายในบรษิทั

ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย

ภายนอกองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผา่นช่องทางการสื่อสารที่

เหมาะสม จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์  และให้มี

ช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูล

หรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตได้อย่างปลอดภัย

ม า ยั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ที ่

Taxspaecialist2007@yahoo.co.th 

5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

บริษทัมีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 

เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วน เหมาะสม  โดยจดัให้มีการประเมินโดยหน่วยงาน

อิสระทัง้จากภายในและภายนอก   มกีารประเมินและสื่อสาร

ข้อบกพร่องของการควบคุมภายในต่อผู้รบัผิดชอบให้มีการ

แก้ไขอย่างทันท่ วงที  รวมทัง้ก าหนดให้มีการรายงาน

ขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญัและความคบืหน้าของการแก้ไข

ปญัหาต่อคณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารระดบัสูง ตามความ

เหมาะสม    

บริษัทมีข้อก าหนดให้ฝ่ายบริหารต้อ งรายงานต่ อ

คณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือ

สงสยัว่ามีเหตุการณ์ทุจรติอย่างร้ายแรง มกีารปฏิบตัิที่ฝ่าฝืน

กฎหมายหรือมีการกระท าผิดปกติอื่น ซึ่งอาจจะกระทบต่อ

ชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบรษิทัอย่างมนีัยส าคญั อีกทัง้มี

การรายงานผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ต่อคณะกรรมการบรหิารและฝ่ายบรหิารเป็นประจ า

ทุกเดือนและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่าง

สม ่ าเสมอ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ามีการปฏิบัติบรรลุเป้าหมายและ

วตัถุประสงคข์องบรษิทั  

คณะกรรมการบริษทัเหน็ว่า  ระบบการควบคุมภายใน

ของบรษิทัมปีระสทิธผิล  มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม และมี

การจดัการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้มี

บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบควบคุมภายในในเรื่องการตดิตาม

ควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยให้

สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการที่

กรรมการหรอืผู้บรหิารน าไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ 

รวมถงึการท าธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้และบุคคล

ทีเ่กีย่วโยงกนัอยา่งเพยีงพอแลว้ 

การตรวจสอบภายใน 

ห น่ ว ย ง า น ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น  ร า ย ง า น ต ร ง ต่ อ

คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ซึ่งก ากบัดูแลให้

การปฏิบัติงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มี

จรรยาบรรณ ปฏบิตัหิน้าทีเ่ยีย่งมอือาชพีตามมาตรฐานวชิาชพี

การตรวจสอบภายใน 

หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เป็น

เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแล เพื่อ

สนบัสนุนใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสามารถด าเนินการตามที่

คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให ้และเป็นที่ปรกึษาเพื่อให้
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ค าแนะน าในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการ

บรหิารความเสีย่ง ดา้นจรยิธรรมธรุกจิ เป็นตน้  

บริษัทมีการสนับสนุนทรพัยากรในการตรวจสอบอย่าง

เพยีงพอ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุม

ภายในของระบบงานต่างๆ  รวมถึงประสานงานร่วมกับฝ่าย

ฝึกอบรมของบรษิทัในการจดัอบรมและจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อ

ส่งเสรมิและใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน  โดยในปี 2561 จดัใหม้กีาร

อบรมจากวทิยากรที่มคีวามรู้ความสามารถเป็นการใหค้วามรู้

แก่พนักงานในองค์กรในเรื่องของการป้องกันทุจริตภายใน

องคก์ร  

หน่วยงานตรวจสอบภายในจดัแผนการตรวจสอบภายใน

ประจ าปี สอดคล้องตามทศิทางกลยุทธ์ของบรษิทั ครอบคลุม

กระบวนการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้

หลกัการความเสีย่งเป็นพืน้ฐาน ซึ่งมุ่งเน้นความเสีย่งส าคญัที่

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิวตัถุประสงค์และกลยุทธ์ของ

บรษิทั ตลอดจนการตรวจสอบดา้นการป้องกนัทุจรติ แผนการ

ตรวจสอบได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

รายงานผลการตรวจสอบ การติดตามผล การปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบและก ากบัดูแลกิจการเพื่อพจิารณาอย่างสม ่าเสมอ 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทตระหนักว่าระบบการ

ควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรบัประกนัต่อความเสยีหาย

อนัเกิดจากความผดิพลาดได้ทัง้หมด แต่สามารถป้องกนัหรอื

ใหค้วามเชื่อมัน่ในระดบัทีส่มเหตุสมผล 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) มีความ

ตระหนักและเล็งเห็นความส าคญัของการบริหารความเสี่ยง 

โดยบริษัทได้มีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ยงระดบั

องค์กรตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring 

Organization of the Treadway Commission : COSO และ

น ามาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมหรอืยอมรบัได ้เพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์กล

ยทุธ ์พนัธกจิ และวสิยัทศัน์ตามทีบ่รษิทัตัง้ไว ้การบรหิารความ

เสี่ยงถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานให้บรรลุ

เป้าหมาย ป้องกันความเสียหาย ลดความผิดพลาดในการ

บริหารงาน   โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดตั ้ง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จ านวน 6 ท่าน เพื่อท าหน้าที่

ก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างใกล้ชิด  โดย

ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหาร

ความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รวมถึงจัดท าแผนงานและ

รายงานการบริหารความเสี่ยงซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้าน

ต่างๆ ที่มผีลต่อเป้าหมายและการด าเนินธุรกจิของบรษิทั และ

ไดม้กีารทบทวนความเสีย่งของบรษิทัอยา่งสม ่าเสมอ  

ดงันัน้เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในทุกๆ

ระดบั ทัง้ในแต่ละกลุ่มบริษทั หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน 

แผนก หรอืในกระบวนการปฏบิตังิาน และส่งเสรมิให้บุคลากร

ทุกระดบัขององค์กรมคีวามเขา้ใจถงึกระบวนการบรหิารความ

เสี่ยงและถือปฏิบตัิไวเ้ป็นวฒันธรรมองค์กร ฝ่ายบรหิารความ

เสี่ยงจึงได้จ ัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัทขึ้น 

เพื่อให้บุคลากรในบริษทัใช้เป็นแนวทางในการบริหารความ

เสี่ยง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ส าคญัที่ช่วยให้ทุกภาคส่วนของ

องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย และความส าเรจ็ในการ

ด าเนินงาน อนัจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตของ

องคก์รอยา่งยัง่ยนื อกีทัง้สามารถประยุกต์ใช้กบัการปฏบิตังิาน

ได้ตัง้แต่โครงการใหญ่ๆ ไปจนถึงโครงการเล็กๆ ซึ่งการ

ตระหนักถึงความผิดพลาดและเตรียมแผนรองรบัก่อนที่จะ

เกิดขึ้นย่อมดีกว่าการแก้ปญัหาที่ปลายเหตุ ที่อาจท าให้เสีย

คา่ใชจ้า่ยและสญูเสยีทรพัยากรโดยไมจ่ าเป็น 
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รายการระหว่างกนั 

 

 
 

 

 

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 

 ในปี 2561 ที่ผ่านมาน้ี การท ารายการระหว่างกันของ

บรษิทัได้ผ่านการพจิารณาสอบทานการท ารายการระหว่างกนั

จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมตัิการท ารายการระหว่าง

กนัจากคณะกรรมการบรษิัท โดยได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของ

บรษิทัเป็นส าคญั รายการระหว่างกนัที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตกบั

บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มสี่วนได้เสยีหรือ

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็น

และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนั

ที่อาจเกดิขึน้ บรษิทัจะใหผู้้เชี่ยวชาญอสิระหรอืผู้สอบบญัชีของ

บริษทัเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 

เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี 

ซึ่งผู้ที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืมสี่วนได้เสยีใน

การท ารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท า

รายการระหวา่งกนัดงักล่าว 

 กรณีที่บรษิทัมกีารใหเ้งนิกู้ยมืหรอืกู้ยมืเงนิจากกลุ่มบรษิทั

หรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัและใหร้วมถงึการเขา้ค ้าประกนัหน้ีสนิ

หรอืการใชท้รพัยส์นิทีเ่ป็นกรรมสทิธิบ์รษิทั ค ้าประกนัเงนิกู้ หรอื

ภาระหน้ีสินอื่นของกลุ่มบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ให้

บริษทัเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับ

ความสมเหตุสมผลของการท ารายการ จ านวนเงิน ภาระหน้ี 

ระยะเวลารวมถึงอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินที่

เกี่ยวขอ้ง และเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตักิาร

เข้าท ารายการดงักล่าว ซึ่งจะพจิารณาหลกัเกณฑ์เงื่อนไขและ

ความสมเหตุสมผลของการท ารายการและความเหมาะสมของ

ระยะเวลาและต้นทุนทางการเงนิ   ทัง้น้ี ใหก้รรมการที่มสี่วนได้

เสยี ใหง้ดออกเสยีงและไมม่สีทิธเิขา้รว่มการประชุมในวาระนัน้ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั 

รายการขายบรรจุภณัฑ์พลาสติกกบับรษิทัที่เกี่ยวข้องกนั

จะยงัคงมรีายการต่อไป โดยเป็นการด าเนินธุรกจิปกติ ในส่วน

รายการเช่าที่ดินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น จะยงัคงมีรายการ

ต่อไป เน่ืองจากโรงงานของ บรษิทั มลิล์แพค จ ากดั ตัง้อยู่บน

ที่ดินของกรรมการและผู้ถือหุ้น ซึ่งอาคารดงักล่าว ยงัอยู่ใน

สภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง บรษิทั มิลล์แพค จ ากดั จงึมี

ความจ าเป็นต้องเช่าที่ดินดงักล่าวโดยมีการท าสญัญาเช่าจาก

กรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราทีส่มเหตุสมผล 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ภายใตห้ลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีทัง้น้ี รายการระหว่างกนัที่

อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทัจะต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์และข้อบงัคบั 

ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มูล

การท ารายการเกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิของ

บรษิทัและบริษทัย่อย รวมทัง้ปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีที่

ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
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สรปุรายละเอียดรายการระหว่างกนัของบริษทัและบริษทัย่อยกบับุคคลและกิจการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ี

เกิดขึน้ 

ส าหรบัปี 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมรีายการกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวโยงกนั โดยไดค้ดิราคาซื้อ-ขายสนิคา้ และบรกิารกบั

บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วโยงกนัดว้ยราคาทีส่มเหตุสมผล มกีารเปรยีบเทยีบกบัราคากลางของตลาดในธุรกจินัน้ๆ แล้ว โดยมเีงื่อนไขต่างๆ 

ตามปกต ิทัง้น้ีมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

รายละเอียดรายการระหว่างกนั                                                                                                     หน่วย : ล้านบาท 

รายช่ือบริษทั ลกัษณะ
ความ 
สมัพนัธ์ 

บริษทัฯ
การถือ
หุ้น (%) 

ลกัษณะรายการท่ี
ส าคญั 

มลูค่า
รายการ

ระหว่างกนั 

ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผล
ของรายการ 

1. บรษิทั พ.ีเจ. 
คอมโพสติ จ ากดั 

B - - บรษิทัขายสนิคา้
ใหก้บับรษิทัยอ่ย 

1.74 เป็นรายการธรุกจิปกตขิองบรษิทั  ซึ่งราคา
ขายสนิคา้เป็นราคาตลาดและมเีงื่อนไขทาง
การค้าปกตเิช่นเดยีวกบัลูกค้าทัว่ไป  โดย
บรษิทัใช้โครงสรา้งราคาขาย-ต้นทุน-ก าไร 
เช่นเดียวกับที่บริษัทผลิตและขายให้กับ
ลูกคา้รายอื่นๆ   

2.   นายคงศกัดิ ์ 
เหมมณฑารพ 

B - - บรษิทัยอ่ยเช่าทีด่นิ
จากกรรมการและผูถ้อื
หุน้ 

1.78 เป็นรายการธุรกิจปกติของบริษทั  ซึ่งค่า
เช่าที่ดินเป็นราคาที่เทียบเคียงกับราคา
ตลาดและมเีงื่อนไขทางการคา้ปกต ิ

ลกัษณะความสมัพนัธ ์     

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

รายการ 
งบการเงินรวม 

2560 2561 
งบก าไรขาดทุน                                                                   (ล้านบาท)  

 รายไดจ้ากการขาย  2,689.13 2,969.91 
รวมรายได ้ 2,694.96 2,986.46 
ค่าใชจ้่าย     
ตน้ทุนขาย 2,295.20 2,597.06 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 330.80 357.36 
ตน้ทุนทางการเงนิ 36.82 38.09 
รวมค่าใชจ้่าย 2,662.82 2.999.32 
ก าไรก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 32.14 (12.86) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได้1/ (1.82) (1.11) 
ก าไรส าหรบัปี  33.96 (11.75) 
   
งบแสดงฐานะการเงิน                                                         (ล้านบาท)   
สนิทรพัยร์วม 2,557.76 2,890.60 
หนี้สนิรวม  1,519.02 1,874.51 
สว่นของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 1,038.75 1,016.09 
สว่นของบรษิทัใหญ่ 1,038.75 1,016.09 
   
อตัราส่วนทางการเงิน2/   
อตัราส่วนสภาพคล่อง    
อตัราสว่นสภาพคล่อง                                                        (เท่า) 0.90 0.83 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็                                              (เท่า) 0.63 0.58 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้                                          (เท่า) 5.27 4.86 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่                                                        (วนั)  68.34 74.05 
อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื                                         (เท่า)  8.59 9.16 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่                                                    (วนั)  41.91 39.29 
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้                                                 (เท่า)  5.58 4.89 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่                                                      (วนั)  64.49 73.66 
วงจรเงนิสด (Cash Cycle)                                                   (วนั) 45.76 39.69 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร    
อตัราก าไรขัน้ตน้                                                          (รอ้ยละ) 14.65 12.55 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน                                          (รอ้ยละ) 8.86 6.87 
อตัราก าไรสทุธ ิ                                                           (รอ้ยละ) 1.26 -0.39 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้                                               (รอ้ยละ) 3.20 -1.15 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

2560 2561 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์                                       (รอ้ยละ)  1.36 -0.43 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร                                  (รอ้ยละ) 12.91 10.01 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย์3/                                                                 (เท่า) 1.08 1.10 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน    
อตัราสว่นหนี้สนิรวมต่อสว่นของผูถ้อืหุน้                                 (เท่า) 1.46 1.84 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้                                    (เท่า) 6.99 5.26 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล                                                                            (รอ้ยละ) -4/ 114.05-5/ 

หมายเหตุ  :   

1/ ค านวณจากค่าใชจ้่ายภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรบัปี และผลกระทบจากค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี(ตามทีเ่ปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 25) 

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

3/ ค านวณจากงบการเงนิเฉพาะกจิการ บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

4/ ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 เมือ่วนัที ่28 เมษายน 2561 มมีตงิดจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2560 

5/ เงนิปนัผลระหว่างกาล ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่9 มกราคม 2562 มมีตจ่ิายเงนิปนัผลระหว่างกาล  
 จากก าไรสะสมแก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหนอตัราหุน้ละ 0.08 บาท 

เงนิปนัผลประจ ำปี ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2562 เมือ่วนัที ่4 มนีาคม 2562 มมีตงิดจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 
2561 โดยใหน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่24 เมษายน 2562 เพือ่อนุมตัต่ิอไป 

 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 87  

 

การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมของการด าเนินธรุกิจและการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคญั 

ในปี 2561 บรษิัทมกี าลงัการผลติลดลงร้อยละ 6.14 เมื่อเทยีบกบัปีก่อนจากการจ าหน่ายเครื่องจกัรเก่า บรษิทัมี
การใชก้ าลงัการผลติลดลงร้อยละ 15.93 เป็นผลมาจากในช่วงต้นปียงัอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแบบผลติภณัฑ์ใหม่ของ
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นซึง่ไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มของเครื่องจกัรไวแ้ลว้ท าใหก้ารใชก้ าลงัการผลติของสว่น
งานบรรจุภัณฑ์น ้ามนัหล่อลื่นลดลง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ดงักล่าวได้ทยอยเป็นงานขายเพื่อเชงิพาณิชย์แล้วในช่วง
ปลายปี ในสว่นของสว่นงานชิน้สว่นพลาสตกิของอุตสาหกรรมยานยนต์การใชก้ าลงัการผลติเพิม่ขึน้เนื่องจากนิวโมเดลของ
ชิน้สว่นพลาสตกิของอุตสาหกรรมยานยนตเ์ป็นงานขายเพื่อเชงิพาณิชยแ์ลว้หลายรายการ  

 
ก าลงัการผลิตและอตัราการใช้ก าลงัการผลิตรวมของบริษทั                                                                   หน่วย : ตนั 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ก าลงัการผลิตสูงสุด (ตนั) 37,695 42,080 39,496 
รอ้ยละอตัราการเติบโต -7.93 11.63 -6.14 
ผลผลิตจริง (ตนั) 21,022 21,335 17,936 
รอ้ยละอตัราการเติบโต 19.22 1.49 -15.93 
รอ้ยละอตัราการใช้ก าลงัการผลิต 56.00 51.00 45.00 

 
ผลประกอบการในภาพรวมปี 2561 รายไดร้วมเพิม่ขึน้ 291.5 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.82 เนื่องจากยอดขาย

ของลูกค้าทัง้กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และโรงพ่นส ีและอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์น ้ามนัหล่อลื่นเพิม่ขึน้จากปีก่อน เนื่องจาก
ผลติภณัฑใ์หม่หลายรายการของสว่นงานดงักล่าวเริม่มงีานขายเชงิพาณิชยแ์ลว้ ประกอบกบัปีก่อนบรษิทัประสบภาวะตลาด
อุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นหดตวั 
 
ดชันีผลผลิตอตุสาหกรรมของแต่ละรายผลิตภณัฑเ์ก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑข์องบริษทั (ฐานเฉล่ียรายเดือน ปี 2559)  

รายละเอียด ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

นมพรอ้มดืม่ 100.00 101.59 111.56 
*น ้ำมนัเบนซนิออกเทน 91 (ไรส้ำรตะกัว่) 100.00 102.97 95.48 
*น ้ำมนัเบนซนิออกเทน 95 (ไรส้ำรตะกัว่) 100.00 101.54 102.76 
*น ้ำมนัดเีซลหมุนเรว็ 100.00 104.94 109.99 
ผลติเคมภีณัฑข์ัน้พืน้ฐำน ยกเวน้ปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจน 100.00 113.77 114.70 
รถยนตน์ัง่ รถบรรทุก รถโดยสำร ฯลฯ 100.00 103.35 113.73 

   ทีม่า: ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
* สะทอ้นปรมิำณกำรใชย้ำนพำหนะ ซึง่แสดงถงึปรมิำณกำรเปลีย่นถ่ำยน ้ำมนัเครือ่งยนต์  
 
 
 
 
 
 



  
 
 

บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) | 88 

 

โครงสรา้งรายได้และอตัราการเติบโตในแต่ละปีแบ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

รายละเอียด 
ลำ้นบำท 

รอ้ยละ 
อตัรำกำร 
เตบิโต 

ลำ้นบำท 
รอ้ยละ 
อตัรำกำร 
เตบิโต 

ลำ้นบำท 
รอ้ยละ 
อตัรำกำร 
เตบิโต 

ภำชนะบรรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลืน่ 1,477.72 9.29 1,475.65 -0.14 1,607.37 8.93 
ภำชนะบรรจุภณัฑน์มและนม
เปรีย้ว 

369.56 10.93 337.21 -8.75 357.91 6.14 

ภำชนะบรรจุภณัฑส์นิคำ้อุปโภค
บรโิภคและน ้ำยำเคม ี

201.41 (26.58) 203.03 0.80 216.43 6.60 

ชิน้สว่นยำนยนต ์ 701.04 (7.93) 673.22 -3.97 788.20 17.08 

รวมรายไดจ้ากการขาย 2,749.73 1.05 2,689.13 -2.20 2,969.91 10.44 
รำยไดจ้ำกงำนโครงกำร 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 100.00 
รำยไดอ้ื่น 7.58 29.13 5.83 -23.09    9.62 65.18 

รายได้รวม 2,757.32 1.12 2,694.96 -2.26 2,986.46 10.82 

  โครงสรา้งรายได้แบ่งตามภมิูศาสตร ์

รายละเอียด  ปี 2559 ปี 2560  ปี 2561 
ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ ลำ้นบำท รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยในประเทศ  2,483.21  90.05 2,417.76 89.71 2,730.70 91.44 
รำยไดจ้ำกกำรขำยต่ำงประเทศ 266.53 9.67 271.37 10.07 239.21 8.01 
รายได้จากการขายรวม  2,749.74  99.73 2,689.13 99.78 2,969.91 99.45 
รายได้จากงานโครงการ 0.00 0.00 0.00 0.00 6.93 0.23 

รำยไดอ้ื่นๆ       7.58  0.27 5.83 0.22 9.62 0.32 
รวมรายได ้  2,757.32  100.00 2,694.96 100.00 2,986.46 100.00 

 จำกกำรรำยงำนสภำวะเศรษฐกจิและขอ้มลูดชันีผลผลติอุตสำหกรรมทีก่ล่ำวมำ ในภำพรวมหลำยๆ อุตสำหกรรมมี
กำรเติบโต อำท ิกลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ เหน็ได้จำกดชันีอุตสำหกรรมรถยนต์นัง่เติบโตร้อยละ 10.38 เนื่องจำกในปี 
2561 สภำพเศรษฐกจิในประเทศทศิทำงทีด่ขี ึน้ นกัลงทุนมคีวำมมัน่ใจมำกยิง่ขึน้ และกำรเปิดตวัรถยนตใ์หม่ของค่ำยรถยนต์ 
เพื่อเป็นกำรกระตุน้ตลำดในประเทศ สอดคลอ้งกบัยอดขำยของบรษิทัสว่นงำนชิน้สว่นยำนยนตเ์พิม่ขึน้รอ้ยละ 17.08  
 อุตสำหกรรมน ้ำมนัหล่อลื่นอตัรำกำรเตบิโตชะลอลงเนื่องจำกควำมต้องกำรใชบ้รรจุภณัฑน์ ้ำมนัหล่อลื่นยงัทรงตวั 
หำกแต่ไม่ไดป้ระสบภาวะตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์ ้ามนัหล่อลื่นหดตวัอย่างหนักอย่ำงเช่นปีก่อนและการเปลีย่นแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นงานขายเพื่อเชงิพาณิชย์แล้วท ำให้ยอดขำยบรรจุภัณฑ์น ้ำมนัหล่อลื่นเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนร้อยละ 8.93 
ทำงด้ำนอุตสำหกรรมนมพรอ้มดื่มซึ่งประกอบไปด้วยตลำดนมสดสเตอรไิลสแ์ละนมพร้อมดื่มประเภทอื่นๆ ได้แก่ นมถัว่
เหลอืง น ้ำนมข้ำวโพด น ้ำนมข้ำวกล้อง เป็นต้น มีอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 9.97 ยอดขำยของบริษัทเติบโตร้อยละ 6.14 
เน่ืองจำกมผีลติภณัฑใ์หมบ่ำงรำยกำรทีอ่อกขำยเชงิพำณิชยแ์ลว้และมบีำงสว่นทีจ่ะเริม่ออกขำยในปี 2562 ส ำหรบั สว่นกลุ่ม
อุตสำหกรรมบรรจุภณัฑส์ ำหรบัสนิค้ำอุปโภคบรโิภคและน ้ำยำเคม ีบรษิทัมกีำรเตบิโตของยอดขำยเพิม่ขึน้รอ้ยละ 6.60 
ในขณะทีภ่ำวะอุตสำหกรรมผลติเคมภีณัฑข์ัน้พืน้ฐำน ยกเวน้ปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจนทรงตวั เนื่องจำกไดร้บัค ำสัง่ซือ้
จำกลกูคำ้มำกขึน้  
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ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2561 รำคำเมด็พลำสตกิเกรด HDPE ซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัของบรรจุภณัฑพ์ลำสตกิโดยเฉลีย่สงูขึน้กวำ่ปี 2560 
เป็นผลมำจำกรำคำน ้ำมนัดบิในตลำดโลกโดยเฉลีย่สงูขึน้จำกปีก่อน ซึง่กำรเพิม่ขึน้ของรำคำน ้ำมนัดบิเกดิจำกควำมต้องกำร
ใช้ที่เพิม่ขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงปจัจยัทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ อีกทัง้ปจัจยัทำงด้ำนอตัรำ
แลกเปลีย่นของสกุลเงนิดอลล่ำร์สหรฐัฯทีแ่ข็งค่ำกว่ำปีก่อนส่งผลเชงิลบต่อต้นทุนเมด็พลำสตกิทีข่ำยในประเทศ อย่ำงไรก็
ตำมบรษิทัไดม้กีำรพจิำรณำรำคำเมด็พลำสตกิทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศเป็นระยะๆและมกีำรพจิำรณำเขำ้ท ำสญัญำซือ้
ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อบรรเทำผลกระทบของควำมผนัผวนของค่ำเงนิ  ทัง้นี้ ลกูค้ำของบรษิทัในอุตสำหกรรม
บรรจุภณัฑโ์ดยสว่นใหญ่จะมกีำรปรบัรำคำวตัถุดบิโดยอำ้งองิรำคำทีป่ระกำศของสภำอุตสำหกรรมฯ ท ำใหส้ำมำรถลดควำม
เสีย่งของควำมผนัผวนของตน้ทุนวตัถุดบิซึง่เป็นตน้ทุนหลกัได้ 

ตำมทีก่ล่ำวมำ ผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยในปี 2561 ขำดทุนสทุธริวม 11.75 ลำ้นบำท ลดลงจำก
ปี 2560 ทีม่กี ำไรสุทธริวมที่ 33.96 ลำ้นบำท สาเหตุหลกัเกดิจากอตัราก าไรขัน้ต้นทีล่ดลง โดยอตัราก าไรขัน้ต้นรวมของปี 
2561 เท่ากบัร้อยละ 12.55 ลดลงจากปีก่อนที่ร้อยละ 14.65 เนื่องจากต้นทุนเมด็พลาสตกิซึ่งเป็นวตัถุดบิหลกัมรีาคาโดย
เฉลีย่ทีเ่พิม่สงูขึน้กว่าปีก่อนตามทีก่ล่าวมา แต่การปรบัราคาขายท าไดเ้พยีงบางส่วน อกีทัง้ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัแรงงานทีเ่พิม่
สงูขึน้จากการปรบัค่าแรงขัน้ต ่าช่วงตน้ไตรมาส 2 นอกจากนี้ยงัมคี่าใชจ้่ายทดสอบและขึน้ชิน้งานตวัอย่างของผลติภณัฑใ์หม่
ของอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑน์มและนมเปรีย้ว รวมถงึตน้ทุนการผลติทีส่งูขึน้มากของชิน้งานพ่นสจีากประสทิธภิาพการผลติ
และตน้ทุนของเสยีในช่วงเริม่ตน้โครงการผลติภณัฑใ์หม่ และการแกไ้ขชิน้งานจากปญัหาการพฒันาผลติภณัฑล่์าชา้และไม่
เป็นไปตามเป้าซึง่เกดิจากปญัหาแม่พมิพใ์นช่วงทีผ่ลติภณัฑใ์หม่ออกตลาดสามเดอืนแรก ซึง่ปจัจุบนัปญัหาดงักล่าวไดถู้กแก้
เสรจ็สมบูรณ์แลว้ นอกจากยงันี้มคี่าใชจ้่ายระหว่างช่วงเริม่โรงงานใหม่ที่ประเทศเจยีงซู เช่น ค่าเช่า ค่าทดลองและพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม่ และค่าใชจ้่ายเพื่อการเตรยีมความพรอ้มส าหรบังานนิวโมเดลของส่วนงานชิน้ส่วนยานยนต์และโรงงานพ่นส ี
ท าใหส้ดัสว่นค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวมต่อยอดขายรวมเพิม่ขึน้  
 

 
ทีม่า : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ทีม่า: ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 
ความสามารถในการบริหารทรพัยสิ์น 

ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 2561 งบการเงนิรวมของบรษิัทและบรษิัทย่อยมสีนิทรพัยร์วม เพิม่ขึน้ 332.84 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.01 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน ซึง่สว่นใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้จากลกูหนี้การคา้ 119.56 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขาย
ทีส่งูขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปีก่อน อย่างไรกต็ามลูกหนี้การคา้เหล่านี้ส่วนใหญ่ยงัไม่เกนิก าหนดช าระ และ
ลูกหนี้อื่นเพิม่ขึน้ 32.41 ลา้นบาทเกดิจากการเพิม่ขึน้ของเงนิมดัจ าค่าจา้งท าแม่พมิพข์องงานนิวโมเดลในส่วนงานชิน้ส่วน
ยานยนต ์นอกจากนี้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ขึน้สุทธ ิ54.72 ลา้นบาทบางส่วนเป็นรายการเครื่องจกัรใหม่ทีส่ ัง่ซือ้เมื่อปี
ก่อนและส่งมอบล่าชา้มาต้นปี และบางส่วนเป็นการลงทุนเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานของเครื่องจกัรและอุปกรณ์  
รวมถงึมกีารลงทุนเครื่องจกัรและอุปกรณ์ทีโ่รงงานเจยีงซู สนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้  39.38 ลา้นบาทเพื่อเตรยีมความพรอ้มใน
การสง่มอบงานตวัอย่างใหล้กูคา้ นอกจากนี้ยงัมเีงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิทรพัยง์านโครงการอกีจ านวน 32.91 ลา้นบาท 

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษทั 

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2561 งบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยมหีนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 355.49 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 23.40 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากเจา้หนี้การคา้ และเงนิกูย้มืระยะสัน้เพื่อรองรบัเงนิทุนหมุนเวยีนที่
เพิม่ขึน้ จ านวน 363.33 ลา้นบาท นอกจากนี้ยงัมเีงนิรบัล่วงหน้าโครงการเพิม่ขึน้ 31.03 ลา้นบาท ในขณะทีห่นี้สนิระยะยาว
ลดลง 38.87 ลา้นบาทจากการจ่ายช าระคนื  

ในปี 2561 บรษิทัมอีตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุนตำมงบกำรเงนิรวม เท่ำกบั 1.84 เท่ำ เพิม่ขึน้กว่ำปีก่อนอยู่ทีอ่ตัรำ 1.46 
เท่ำ และอตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุนตำมงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เท่ำกบั 1.81 เท่ำ ซึง่ปีก่อนอยู่ทีอ่ตัรำ 1.50 เท่ำ ทัง้นี้ หนี้สนิที่
เพิม่ขึน้เพื่อรองรบักำรลงทุนทัง้ในประเทศไทยและประเทศจนีในอนำคต อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรแกไ้ข
เงื่อนไขขอ้ก ำหนดกำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงนิของสญัญำกูก้บัธนำคำรพำณิชย์ ในส่วนของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรที่
ก ำหนดอตัรำสว่นหนี้สนิต่อทุนไวท้ีไ่ม่เกนิ 2 เท่ำ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรำ้งทำงกำรเงนิและกำรลงทุนทีม่กีำรขยำยตวัทัง้
ในและต่ำงประเทศ 
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ทัง้นี้ ฝ่ำยบรหิำรของบรษิัทคำดว่ำในปี 2562 ผลประกอบกำรจะมแีนวโน้มที่ดีขึน้เน่ืองจำกปจัจยัเชงิบวกใน
ยอดขำยที่เพิม่ขึน้ของลูกค้ำทัง้กลุ่มชิ้นส่วนยำนยนต์ และโรงพ่นสี กลุ่มบรรจุภณัฑน์มพำสเจอไรซ์ ซึ่งเพิม่ขึน้จำกปีก่อน
เน่ืองจำกผลติภณัฑใ์หม่หลำยรำยกำรเริม่มงีำนขำยเชงิพำณิชยแ์ละสว่นโรงงำนเริม่รกัษำประสทิธภิำพกำรผลติเพื่อควบคุม
ต้นทุนและของเสยีได้ดขีึ้น อีกทัง้ปจัจยัเชิงบวกของรำคำวตัถุดบิที่ปรบัตัวลดลงและกำรรบัรู้รำยได้ค่ำแม่พมิพ์จำกงำน
ชิน้สว่นยำนยนต ์  

ในสว่นของประเทศจนี โดยมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2561 ของบรษิทั ปญัจวฒันำพลำสตกิ จ ำกดั 
(มหำชน) เมื่อวนัที ่8 มนีำคม 2561 อนุมตัิให้ลงทุนเพื่อจดัตัง้บรษิัทย่อยแห่งใหม่ของบรษิัท ปญัจวฒันำพลำสติก จ ำกดั 
(มหำชน) ณ มณฑลเจยีงซู ในประเทศจนี บรษิัทย่อยแห่งใหม่นี้จะมทีุนจดทะเบยีน 5 ลำ้นเหรยีญสหรฐั โดยเรยีกช ำระ 3 
ลำ้นเหรยีญสหรฐั เพื่อรองรบัยอดขำยใหม่ ซึง่ไดม้กีำรด ำเนินกำรจดทะเบยีนบรษิทัแลว้เมื่อวนัที ่26 เมษำยน 2561 ซึง่คำด
ว่ำจะเริม่เดนิเครื่องผลติและเริม่รบัรูร้ำยไดใ้นปี 2562 

ภาระผกูพนัด้านหน้ีสินและการบริหารจดัการภาระนอกงบดลุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัและบรษิทัย่อยมภีำระผกูพนัดำ้นหนี้สนิและกำรบรหิำรจดักำรภำระนอกงบดุล ดงันี้ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ภาระขอ้ผกูพนั 
  

รวม 
  

ก าหนดระยะเวลาการช าระ  
 ไม่เกิน  

1 ปี 
มากกว่า 

1-3 ปี 
มากกว่า 

3-5 ปี 
มากกว่า 5 

ปี 

ภำระผกูพนัดำ้นหนี้สนิระยะยำว 533.87 143.00 264.90 125.97 - 

ภำระผกูพนัดำ้นสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ    7.48    2.83    4.01   0.64 - 

ภำระผกูพนัดำ้นสญัญำเช่ำด ำเนินกำร   66.77 15.50 30.32 20.95 - 

ภำระผกูพนัดำ้นกำรซือ้สนิทรพัย ์   48.43 48.43 - - - 

ภำระผกูพนัดำ้นหนี้สนิอื่นๆ – ภำระค ้ำประกนั     119.43 119.43 - - - 

รวม 775.98 329.19 299.23 147.56 - 

 

 ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีจะมีผลต่อฐานะการเงินหรอืผลการด าเนินงานในอนาคต 
1จำกกำรรำยงำนคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกจิไทยในปี 2562 ซึง่คำดไวว้่ำผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) จะ

ขยำยตวัรอ้ยละ 3.5-4.5 โดยมปีจัจยัสนับสนุนกำรขยำยตวัของค่ำใชจ้่ำยภำคครวัเรอืนทีแ่นวโน้มขยำยตวัในเกณฑด์ ีและ
สนบัสนุนกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิ สอดคลอ้งกบักำรลงทุนภำคเอกชนทีป่รบัตวัดขีึน้อย่ำงต่อเนื่อง ควำมคบืหน้ำโครงกำร
ลงทุนทีส่ ำคญั1  

2ทัง้นี้ยอดผลติรถในไตรมำสที ่1 ปี 2562 มกีำรคำดกำรณ์ว่ำจะมปีรมิำณ 5.3 แสนคนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.70 เมื่อ
เทยีบกบัไตรมำสเดยีวกนัในปีก่อน โดยแบ่งเป็นกำรผลติเพื่อกำรจ ำหน่ำยในประเทศประมำณ รอ้ยละ 45-50 และเป็นกำร
ผลติเพื่อกำรสง่ออกประมำณรอ้ยละ 50-552 อย่ำงไรกด็ ีภำวะเศรษฐกจิไทยย่อมมคีวำมผนัผวนและขึน้อยู่กบัภำวะเศรษฐกจิ
โลก รำคำน ้ำมนั ภยัก่อกำรรำ้ย แนวโน้มค่ำเงนิบำท รวมถงึผลกระทบของนโยบำยกำรคำ้ระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้ แรง
ส่งจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกจิโดยผ่ำนกำรใชจ้่ำยของภำครฐั ผลของกำรเลอืกตัง้และกำรจดัตัง้รฐับำลใหม่  นโยบำย
ภำครฐัในส่วนกำรขบัเคลื่อนโครงกำรลงทุน โครงสรำ้งพืน้ฐำน  กำรสนับสนุนกำรลงทุนของภำคเอกชน กำรค้ำชำยแดน
โดยเฉพำะกบั CLMV และกำรสนบัสนุนกำรท่องเทีย่วลว้นเป็นตวัก ำหนดและสง่ผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกจิไทย 
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อย่ำงไรกด็ ีแผนกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ฝ่ำยบรหิำรยงัคงค ำนึงถงึจำกผลกระทบจำกปจัจยัภำยนอก ทัง้ในส่วน
ของอตัรำกำรเติบโตของเศรษฐกจิในประเทศและของเศรษฐกจิโลก ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์และบรรจุภณัฑ์
น ้ำมนัหล่อลื่นหลงัจำกนโยบำยกำรสง่เสรมิอุตสำหกรรมรถยนต์ขบัเคลื่อนดว้ยพลงังำนไฟฟ้ำ ภำวะภยัแลง้ อุทกภยัและภยั
ธรรมชำตทิีม่ผีลต่อยอดขำยบรรจุภณัฑก์ลุ่มเคมเีกษตร และผลกระทบต่อกำรด ำเนินนโยบำยดำ้นกำรคำ้ต่ำงประเทศของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ ซึง่มแีนวโน้มกำรใชน้โยบำยกดีกนัทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และดำ้นแรงงำน รวมถงึ เสถียรภำพของ
กลุ่มยูโรโซนทีใ่นหลำยๆ ประเทศเริม่มแีนวคดิออกจำกกลุ่ม ซึง่มทีัง้ปจัจยัเชงิบวกและเชงิลบต่ออุตสำหกรรมบรรจุภณัฑ์
และชิน้สว่นพลำสตกิส ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต ์ตน้ทุนของรำคำเมด็พลำสตกิและควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่น  

ดงันัน้ในปี 2562 ฝำ่ยบรหิำรและคณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้กีำรพจิำรณำถงึควำมเสีย่งของกำรด ำเนินกำรโครงกำร
ต่ำงๆเพื่อใหแ้ผนกลยุทธข์องบรษิทัทีว่ำงแผนไวบ้รรลุเป้ำหมำย โดยใชห้ลกัควำมระมดัระวงัและสงัเกตเหตุกำรณ์และปจัจยั
ภำยนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมถงึกำรพจิำรณำจดัโครงสรำ้งทำงกำรเงนิเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัโครงกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม สว่นกำรควบคุมตน้ทุนและกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ ส่งเสรมิทำงดำ้นกำร
วจิยัและพฒันำ รวมถงึกำรหำพนัธมติรทำงกำรคำ้ เหล่ำน้ีลว้นเป็นปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทั
ทีฝ่ำ่ยบรหิำรและคณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดอยู่ในแผนกลยุทธข์องบรษิทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------ 
1 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
2 ส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิน 
 
 คณะกรรมการบรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหม้กีารจดัท างบการเงนิ เพื่อแสดงฐานะทางการเงนิ และ
ผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2561 ซึ่งได้จ ัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปของประเทศไทยที่ก าหนดใน
พระราชบญัญตัิวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการ
บรษิทัจดทะเบยีนในการเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีี่เหมาะสมและถอืปฏบิตัิ
โดยสม ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพนิิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจดัท างบการเงนิของบริษทั รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมูล
ส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้และนักลงทุน 
 นอกจากนัน้คณะกรรมการบริษทัยงัมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้บรษิทั มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เพื่อให้ม ัน่ใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่า การบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง 
ครบถว้นและเพยีงพอส าหรบัการดแูลทรพัยส์นิและป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญั 
 ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ไดท้ าหน้าที่ดูแลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภาพ
ของรายงานทางการเงนิ และระบบควบคุมภายใน โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว ได้ปรากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแล้ว 
 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ระบบควบคุมภายในของบรษิทั โดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจ มคีวามเหมาะสมและ
เพยีงพอ  สามารถสรา้งความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลไดว้่างบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 มคีวามเชื่อถอืไดต้ามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
(ดร.ด าร ิ สุโขธนงั) (นายววิรรธน์  เหมมณฑารพ) 

ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร 
 



 

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

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ   ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 
  บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้
ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั 
(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดย
ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดย
สภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้น
จรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 
 
 

*****/2

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 95



- 2 - 
 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

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

 ประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ท าความเขา้ใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบติัตามการ
ควบคุมท่ีบริษทัออกแบบไว ้และใหค้วามส าคญัในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบส าหรับ
การควบคุมภายในท่ีตอบสนองต่อความเส่ียงดงักล่าวขา้งตน้ 

 สุ่มตวัอย่างรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเง่ือนไขการขาย และ
สอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องบริษทั 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างปีและช่วงใกล้ส้ินรอบ
ระยะเวลาบญัชี 

 ตรวจสอบการตดัยอดรายไดจ้ากการขายทั้งช่วงก่อนและหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 สอบทานใบลดหน้ีท่ีบริษทัออกภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลาบญัชี 
 วเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขาย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึน

ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี โดยเฉพาะรายการบญัชีท่ีท าผา่นใบส าคญัทัว่ไป 
 
ข้อมูลอืน่  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของข้าพเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจ้าไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
                  ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและ
บริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
    ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการ
เงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 
ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกต
และสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง  
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 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน      
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวธีิการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วม
คิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมี ประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร   

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

  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
  ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 

*****/5 
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  ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
 ผู ้สอบบัญชีท่ี รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นายสุว ัฒน์               
มณีกนกสกุล 
 
 
 
                                                                                                                                                         
                                                                              (นายสุวฒัน์ มณีกนกสกุล) 
  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8134 
 
 
บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
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 2561  2560  2561  2560

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 134,920,969.72 110,755,485.74 72,822,523.03 23,637,126.59

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                  -                  -                  9,754,380.00

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4 ,6 686,897,459.06 534,929,977.74 650,424,245.42 483,549,330.19

สินคา้คงเหลือ 7 303,124,892.77 263,747,840.70 265,685,295.16 218,921,594.53

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยง์านโครงการ 32,912,000.70 -                  32,912,000.70 -                  

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 8 27,377,824.34 14,159,653.68 11,813,783.22 11,341,419.00

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,185,233,146.59 923,592,957.86 1,033,657,847.53 747,203,850.31

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่บริษทัยอ่ย 4 -                  -                  9,685,440.00 9,754,380.00

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 -                  -                  293,786,528.25 229,029,548.30

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 1,620,970,595.77 1,566,253,687.26 1,375,688,719.11 1,382,904,125.15

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 11 6,402,439.01 7,085,101.22 6,088,587.74 6,701,148.19

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 3,510,570.31 1,752,189.41 4,075,962.47 1,887,005.20

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 74,481,529.91 59,080,549.88 58,336,715.52 44,270,665.86

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,705,365,135.00 1,634,171,527.77 1,747,661,953.09 1,674,546,872.70

รวมสินทรัพย์ 2,890,598,281.59 2,557,764,485.63 2,781,319,800.62  2,421,750,723.01  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ

สินทรัพย์

- 6 -

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม
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2561  2560  2561  2560

หน้ีสินหมุนเวียน                          

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 14 642,442,163.29 363,583,975.75 547,975,226.71 313,624,975.75

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 4 -                  -                  -                  1,000,000.00

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 4,15 602,538,473.07 460,184,614.24 641,528,375.30 483,930,259.59

หน้ีสินส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

- เงินกูย้มืระยะยาว 18 143,002,346.50 199,946,192.69 129,919,202.54 184,426,618.38

- หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 2,828,010.39 1,796,065.95 2,828,010.39 1,796,065.95

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 341,886.80 1,676,264.89 -                  -                  

เงินรับล่วงหนา้งานโครงการ 16 31,026,485.57 -                  31,026,485.57 -                  

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 17 3,075,091.70 3,713,508.86 1,962,329.04 3,167,400.00

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,425,254,457.32 1,030,900,622.38 1,355,239,629.55 987,945,319.67

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 18 390,862,956.31 439,943,328.74 380,696,000.11 421,786,582.57

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19 4,653,809.35 1,980,898.95 4,653,809.35 1,980,898.95

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 53,731,150.68 46,172,027.68 50,359,685.08 43,246,729.08

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,000.00 20,000.00 5,000.00 20,000.00

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 449,252,916.34 488,116,255.37 435,714,494.54 467,034,210.60

รวมหน้ีสิน 1,874,507,373.66 1,519,016,877.75 1,790,954,124.09 1,454,979,530.27

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

- 7 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
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 2561  2560  2561  2560

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 574,080,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 287,040,000.00 287,040,000.00 287,040,000.00 287,040,000.00

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้

หุน้สามญั 574,079,945 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 287,039,972.50 287,039,972.50 287,039,972.50 287,039,972.50

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 338,128,000.00 338,128,000.00 338,128,000.00 338,128,000.00

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ส ารองตามกฎหมาย 21 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25 28,703,997.25

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 371,453,964.33 383,209,813.57 343,766,634.34 320,294,183.08

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั 10 -                  -                  (7,272,927.56) (7,394,960.09)

ส่วนต ่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจ        

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

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ (12,321,519.31) (1,420,668.60) -                  -                  

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,016,090,907.93 1,038,747,607.88 990,365,676.53 966,771,192.74

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                  -                  -                  -                  

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,016,090,907.93 1,038,747,607.88 990,365,676.53 966,771,192.74

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ 2,890,598,281.59 2,557,764,485.63 2,781,319,800.62 2,421,750,723.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินรวม
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2561 2560 2561 2560
รายได ้

รายไดจ้ากการขาย 4, 28, 31 2,969,907,024.15  2,689,127,260.14  2,774,809,868.77  2,468,353,521.62   
รายไดจ้ากงานโครงการ 28, 31 6,931,385.13         -                  6,931,385.13         -                   
รายไดเ้งินปันผล 22 -                   -                  43,073,179.00       54,786,200.00        
รายไดอ่ื้น 4, 31 9,625,032.67         5,829,059.29         13,076,100.59       8,898,237.00          

รวมรายได้ 2,986,463,441.95  2,694,956,319.43  2,837,890,533.49  2,532,037,958.62   
ค่าใชจ่้าย  

ตน้ทุนขาย 4 2,597,056,735.87  2,295,196,025.16  2,471,361,002.48  2,172,357,346.18   
ตน้ทุนจากงานโครงการ 6,806,355.18         -                  6,806,355.18         -                   
ค่าใชจ่้ายในการขาย 109,248,069.57     108,458,019.51     104,398,273.13     102,964,498.11      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4 248,115,354.81     222,345,832.37     199,942,067.86     190,274,676.67      
ตน้ทุนทางการเงิน      38,094,638.09       36,817,434.64       34,099,340.85       30,612,487.10        

รวมค่าใชจ่้าย 2,999,321,153.52  2,662,817,311.68  2,816,607,039.50  2,496,209,008.06   
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (12,857,711.57) 32,139,007.75       21,283,493.99       35,828,950.56        
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25, 30 (1,112,683.33) (1,822,612.14) (2,188,957.27) (4,438,063.26)
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (11,745,028.24) 33,961,619.89       23,472,451.26       40,267,013.82        
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงั

เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลต่างการซ้ือสินทรัพยก์ลุ่มกิจการเดียวกนั -                   -                  122,032.53            55,008.72               
ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ (10,900,850.71) (6,736,577.11) -                   -                   

รวมก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (10,900,850.71) (6,736,577.11) 122,032.53 55,008.72 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (22,645,878.95) 27,225,042.78       23,594,483.79       40,322,022.54        
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้  

ก  าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.02) 0.06 0.04 0.07 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 574,080,000 574,080,000 574,080,000 574,080,000 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมต่อหุน้
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.04) 0.05 0.04 0.07 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 574,080,000 574,080,000 574,080,000 574,080,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

- 9 -

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (11,745,028.24) 33,961,619.89 23,472,451.26 40,267,013.82 
รายการปรับปรุงกระทบก าไรส าหรับปี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ (โอนกลบั) 6,032,139.31        -                  6,032,139.31 -                   

ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (578,122.83) 8,908,221.10 (224,131.85) 7,988,993.89 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 178,830,507.66 169,182,232.29 153,382,705.26 145,392,473.47 
ค่าแม่พิมพต์ดัจ่าย 15,361,603.21 7,818,549.84 15,361,603.21 7,738,748.37 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากอตัราแลกเปล่ียน 110,348.27 152,662.69 179,288.27 2,039,182.69 
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 895,542.66 99,914.89 895,542.66 99,914.89 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 23,616,518.95 1,068,055.62 477,615.34 1,068,055.62 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,045,231.00 5,894,636.00 7,645,976.00 5,508,103.00 
รายไดเ้งินปันผล -                 -                  (43,073,179.00) (54,786,200.00)
ดอกเบ้ียจ่าย 38,094,638.09 36,817,434.64 34,099,340.85 30,612,487.10 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,112,683.33) (1,822,612.14) (2,188,957.27) (4,438,063.26)

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 257,550,694.75 262,080,714.82 196,060,394.04 181,490,709.59 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน)
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (158,488,366.60) (24,748,474.57) (173,395,800.51) (3,306,009.95)
สินคา้คงเหลือ (38,798,929.24) (1,969,992.20) (46,539,568.78) 10,856.22 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินทรัพยง์านโครงการ (32,912,000.70) -                  (32,912,000.70) -                   
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (11,146,674.00) 588,013.36 1,550,915.86 2,048,758.89 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (24,243,664.98) (2,812,043.91) (23,858,792.95) (3,764,969.19)
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 146,353,762.38 (2,672,068.87) 160,859,716.70 (32,111,211.21)
เงินรับล่วงหนา้งานโครงการ 31,026,485.57 -                  31,026,485.57 -                   
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (638,417.16) (191,353.17) (1,205,070.96) 551,695.12 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (15,000.00) -                  (15,000.00) -                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
บาท

 - 12 -

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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2561 2560 2561 2560
เงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน 168,687,890.02 230,274,795.46 111,571,278.27 144,919,829.47 
จ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,178,770.00) -                  (1,178,770.00) -                   
จ่ายภาษีเงินไดแ้ละภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่าย (4,051,572.32) (4,430,589.84) (2,023,280.08) (2,248,801.16)
เงินไดสุ้ทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 163,457,547.70 225,844,205.62 108,369,228.19 142,671,028.31 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                  (64,756,979.95) (101,884,771.10)
เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืแก่บริษทัยอ่ย -                 -                  9,754,380.00 -                   
เงินสดรับปันผล -                 -                  43,073,179.00 54,786,200.00 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 7,446,030.57 2,470,418.02 7,446,030.57 2,470,418.02 
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (235,887,818.79) (181,697,159.87) (132,463,579.53) (159,841,357.27)
เงินสดจ่ายมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย์ (35,049,078.75) (28,530,160.50) (23,040,618.80) (17,471,758.88)
เงินสดจ่ายซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (618,510.00) (861,219.17) (618,510.00) (861,219.17)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (264,109,376.97) (208,618,121.52) (160,606,098.71) (222,802,488.40)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 
จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 278,858,187.54 (26,615,062.43) 234,350,250.96 (4,730,111.95)

เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย -                 -                  (1,000,000.00) (11,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 92,111,564.64 340,750,962.18 86,443,124.64 336,516,075.36 
เงินสดจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวให้กบัสถาบนัการเงิน (198,135,783.26) (138,118,269.93) (182,041,122.94) (119,905,300.00)
เงินสดจ่ายปันผล (10,821.00) (74,644,062.85) -                 (74,630,262.85)
เงินสดจ่ายค่างวดหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,876,394.85) (3,289,252.63) (2,876,394.85) (3,289,252.63)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มื (37,401,976.09) (36,207,872.64) (33,453,590.85) (30,045,612.10)
เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน 132,544,776.98 61,876,441.70 101,422,266.96 92,915,535.83 

ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ (7,727,463.73) (6,705,928.16) -                 -                   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 24,165,483.98 72,396,597.64 49,185,396.44 12,784,075.74 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 110,755,485.74 38,358,888.10 23,637,126.59 10,853,050.85 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 134,920,969.72 110,755,485.74 72,822,523.03 23,637,126.59 
ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
เงินมดัจ าการซ้ือสินทรัพย ์ซ่ึงจ่ายเงินในงวดก่อน 28,530,160.50 49,030,681.41 17,471,758.88 48,790,681.41 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์- กิจการอ่ืน ท่ียงัไม่จ่ายช าระคืน (3,621,505.85) 4,602,045.24 (2,883,203.29) 4,272,328.42 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยโ์ดยการท าสญัญาเช่าการเงิน 6,581,249.69 842,999.81 6,581,249.69 842,999.81 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 (ก) ภูมิล าเนาและสถานะทางกฎหมาย 
   บริษทัไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ากดั เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2530 

 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2554  
   บริษทัมีท่ีอยูต่ามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 

 เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
10150 ประเทศไทย 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีส านกังานสาขาซ่ึงเปิดด าเนินการและตั้ง
เป็นโรงงานผลิตสินคา้ ดงัต่อไปน้ี 

ล าดบั  สาขา  ท่ีตั้งโรงงานและสถานประกอบการ 
1  สมุทรสาคร  เลขท่ี 28 หมู่ท่ี 2 ต าบลชยัมงคล อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 74000 
2  กรุงเทพ  เลขท่ี 19, 21 ซอยเอกชยั 63 ถนนเอกชยั แขวงบางบอน เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร  10150 
3  ชลบุรี  เลขท่ี 150/62 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

20110 
  
 (ข) ลกัษณะธุรกิจ 
   บริษัทประกอบธุรกิจหลักเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส าหรับ สินค้าอุปโภคและ

บริโภค สารเคมีการเกษตร ช้ินส่วนยานยนต ์วสัดุอุปกรณ์ และส่ิงเทียมจากพลาสติก 
 (ค)  เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2555 บริษทัไดรั้บอนุญาตใหน้ าหุน้สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) (mai) โดยบริษทัมีก าหนดวนัซ้ือขายคร้ังแรกในวนัท่ี 
28 กุมภาพนัธ์ 2555 
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2. หลกัเกณฑก์ารท างบการเงินรวม 
 (ก) งบการเงินรวมน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) บริษทัย่อย และ

กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
      อตัราส่วนของการถือหุน้ 
      (ร้อยละของจ านวนหุน้จดทะเบียน) 

บริษทั  ประเภทกิจการ  ท่ีตั้งส านกังานใหญ่  2561  2550 
บริษทัยอ่ย         
 บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย 

บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 
 กรุงเทพมหานคร  99.98%  99.98% 

 บริษทั เอลิแกนซ ์แพคเกจจ้ิง จ ากดั  จ าหน่ายฝาและเมด็พลาสติก  กรุงเทพมหานคร  99.97%  99.97% 
 บริษทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั  บริการตรวจสอบจ านวน/

มาตรฐานสินคา้ทุกชนิดและ
ตรวจสอบเคร่ืองมือชัง่ตวงวดั

ทุกประเภท 

 สมุทรสาคร  99.99%  99.99% 

 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย 
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

 เทียนจิน  
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 100.00%  100.00% 

 บริษทั ปัญจวฒันา (เจียงซู) พลาสติก จ ากดั  ผลิตและจ าหน่าย 
บรรจุภณัฑพ์ลาสติก 

 เจียงซู 
(สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

 100.00%  100.00% 

         

   
 (ข) บริษทัน างบการเงินของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัมา

รวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมบริษทัย่อยและ
กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญั) จนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุม
บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญันั้น 

 
 (ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัไดจ้ดัท าข้ึน

โดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 
 
 (ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ 
“ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ” ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
(จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษทั และบริษทัย่อยและกิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนัหรือมีอิทธิพลอย่างมี

นยัส าคญั รายการคา้ระหวา่งกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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3. นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัท างบการเงิน 

  งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้  า
ข้ึนตามแบบก าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงินส าหรับบริษทัมหาชนจ ากัด ท่ีก าหนดโดย
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 
2543  

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบาย
การบญัชี 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 
 3.2   มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 
  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่
รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา

รายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการ

ร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่าง

กาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ

เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อ
ขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย
ในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ี
ไม่มีความเก่ียวข้องอย่างเฉพาะเจาะจง
กบักิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ี
ใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เ ร่ือง  ภา ษี เ งินได้ -การ เป ล่ียนแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู ้
ถือหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท า
ข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุน
เวบ็ไซต ์
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ี
เกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลง
ประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน
การร้ือถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใต้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 
(ปรับปรุง 2560) เร่ืองการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์าม
โครงการผลประโยชน์ ขอ้ก าหนด
เงินทุนขั้นต ่าและปฏิสัมพนัธ์ของ
รายการเหล่าน้ี ส าหรับมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงิน
สดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วง
การผลิตส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
    ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปี
ปัจจุบนั         
 

 3.3 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
  รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เม่ือส่งมอบและได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่าย
บริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการ
ไดรั้บประโยชน์จากรายการบญัชีนั้นหรือไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนได้
อยา่งน่าเช่ือถือรวมทั้งความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ท่ีขายไป 
 
รายไดจ้ากงานโครงการ 
 รายไดข้องงานโครงการอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานโดยวดัจากอตัราส่วนจากตน้ทุนการ
ก่อสร้างท่ีท าเสร็จจนถึงปัจจุบนั เทียบกบัประมาณการตน้ทุนค่าก่อสร้างทั้งหมด รายได้จากการ
ใหบ้ริการอ่ืนๆ รับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการตามสัญญาหรือออกใบแจง้หน้ี 

   
  ดอกเบ้ียรับ 
   ดอกเบ้ียถือเป็นเงินไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 
 
  รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย 
   รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซ่ึง
มีอายคุรบก าหนดระยะสั้นในเวลา 3 เดือน หรือนอ้ยกวา่ และไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้
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 3.5 ลูกหน้ีการคา้ 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุนตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (ถา้มี) 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงตามมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายลูุกหน้ี 

 
 3.6 สินคา้คงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเขา้ก่อน – ออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
มูลค่าใดจะต ่ากวา่ 
 มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นในการขาย 
 ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในการดดัแปลง หรือตน้ทุนอ่ืน เพื่อใหสิ้นคา้อยู่
ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูป ตน้ทุนสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้
การผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตปกติ 
 ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

   บริษทัตั้งค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลงส าหรับสินคา้ท่ีเส่ือมคุณภาพ เสียหาย ลา้สมยั และคา้งนาน 
ตน้ทุนแม่พิมพ ์เป็นค่าจา้งผลิตแม่พิมพท่ี์บริษทัวา่จา้งบุคคลภายนอก โดยบริษทัและลูกคา้เป็น

ผูร่้วมกนัออกแบบแม่พิมพ์บริษทัจะโอนตน้ทุนแม่พิมพ์เป็นตน้ทุนขายเม่ือมีการส่งมอบแม่พิมพ์
ใหแ้ก่ลูกคา้แลว้ 

 
 3.7 ค่าแม่พิมพร์อตดัจ่าย 

  เป็นค่าแม่พิมพเ์พื่อผลิตสินคา้ให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงบริษทัเป็นผูจ่้ายค่าแม่พิมพแ์ละภายหลงัเรียกเก็บ
เงินจากลูกคา้โดยค านวณตามจ านวนช้ินท่ีผลิตและขายให้แก่ลูกคา้รายนั้นๆ บริษทัจะท าการตดัจ่ายค่า
แม่พิมพเ์ป็นตน้ทุนขายสินคา้ตามจ านวนช้ินท่ีผลิตและขายใหแ้ก่ลูกคา้ได ้บนพื้นฐานการประมาณการ
จ านวนคร้ังท่ีแม่พิมพจ์ะสามารถผลิตช้ินงานตลอดอายกุารใชง้านตามท่ีตกลงไวร้ะหวา่งกนั 

 
3.8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
  บริษทัยอ่ย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน 

ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ านาจควบคุมหมดไป 

  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  
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3.9 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

  ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
   อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การรับรู้มูลค่าเร่ิมแรก 
  ราคาทุนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ประกอบด้วยราคาซ้ือรวมภาษีน าเขา้ ภาษีซ้ือท่ีเรียกคืน

ไม่ได ้และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆท่ีเก่ียวกบัการจดัหาทรัพยสิ์นเพื่อให้ทรัพยสิ์นอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะ
ใชไ้ดต้ามประสงค ์(ไดแ้ก่ ตน้ทุนการเตรียมสถานท่ี ตน้ทุนการขนส่งเร่ิมแรกและการเก็บรักษา ตน้ทุน
การติดตั้ง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ประมาณการรายจ่ายในการร้ือหรือขนไปทิ้ง และการบูรณะสถานท่ี
ภายหลงัการเลิกใชสิ้นทรัพย ์) ส่วนลดการคา้ต่างๆ และภาษีท่ีจะไดรั้บคืนตอ้งน ามาหกัจากราคาซ้ือ 

   
 มูลค่าคงเหลือ ณ วนัเลิกใชง้าน 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีการประมาณการมูลค่าคงเหลือ ณ วนัเลิกใช้งานของเคร่ืองจกัร และ

อุปกรณ์โรงงานบางส่วน โดยก าหนดมูลค่าคงเหลือท่ีอตัราร้อยละ 10 ของราคาทุนเร่ิมแรกท่ีไดม้าซ่ึง
สินทรัพย ์

 
ค่าเส่ือมราคา 
 ค่าเส่ือมราคาค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือ โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือ 
ณ วนัท่ีเลิกใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไวด้งัน้ี 

    มูลค่าคงเหลือ ณ 
  จ านวนปี  วนัท่ีเลิกใชง้าน 
อาคาร  20, 30  - 
ส่วนปรับปรุงอาคาร  5, 10  - 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร  5, 10  10% ของราคาทุน 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน  3, 5, 10, 15  10% ของราคาทุน 
อุปกรณ์ส านกังาน  5  10% ของราคาทุน 
ยานพาหนะ  5, 7, 10  ราคาตลาด 
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 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง
หรือติดตั้ง 
 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จระหวา่งงวดบญัชีท่ีเกิดรายการ
ข้ึน ตน้ทุนของการปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส าคญั จะบนัทึกรวมไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์ากมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่การปรับปรุงนั้นจะท าใหบ้ริษทัไดป้ระโยชน์กลบัคืนมามากกวา่การใช้
ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้า การปรับปรุงหลกัจะตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 รายการก าไรและขาดทุนจากการจ าหน่ายก าหนดโดยเปรียบเทียบส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บกบัราคา
ตามบญัชีและรวมไวใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีนโยบายบนัทึกดอกเบ้ียจากการกูย้ืม เพื่อการก่อสร้างทรัพยสิ์นเป็นส่วน
หน่ึงของราคาทุนของทรัพยสิ์นถาวร 
 ตน้ทุนประมาณการร้ือถอน การขนยา้ยและการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพย ์ซ่ึงเป็นภาระ
ผกูพนัของกิจการ ถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนของสินทรัพย ์
 การก าหนดค่าเส่ือมราคา บริษัทจะพิจารณาแต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคญั 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์อายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยแ์ละวธีิการคิดค่าเส่ือมราคาอยา่งสม ่าเสมอ 

 
 3.10 ตน้ทุนการกูย้มื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การท าใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ามประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 
 3.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและหักขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
(ถา้มี)  
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  ค่าตดัจ าหน่าย 
 ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนแต่ละประเภท 
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไวด้งัน้ี 

 จ านวนปี 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5, 10 

 
 3.12 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
   บริษทัและบริษทัย่อยตรวจสอบการดอ้ยค่าของสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยอ่ื์นเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าวสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืน (ราคาขายสุทธิ หรือมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยน์ั้นๆ แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่) 

   ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษทัจะรับรู้ผล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษทัจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่า เม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดงักล่าวไม่มีอยู่ต่อไปหรือยงัคงมีแต่เป็นไปในทางท่ีลดลงโดย
บนัทึกในบญัชีรายไดอ่ื้น 

 
 3.13 ผลประโยชน์พนกังาน 
  ผลประโยชน์ระยะสั้น 
   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย

สะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออก
จากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิด
รายการ 

 
  ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
   บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน

และตามระเบียบพนกังานของบริษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัถือว่า
เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
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   บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด

ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้ าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 
and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของก าไรสะสม 
 

 3.14 รายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ 
   รายการต่างๆ ในงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินบาท งบการเงิน

รวมน าเสนอในสกุลเงินบาท 
   รายการบญัชีในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียนณวนัท่ีเกิด

รายการ ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนแลว้บนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จตามท่ีเกิดข้ึนบริษทัและบริษทัย่อยแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในสกุลเงินตรา
ต่างประเทศซ่ึงคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปล่ียน ณ วนั
นั้นบริษทัและบริษทัย่อยรับรู้ก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนเป็นรายได้หรือ
ค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

   รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียในระหวา่งปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า
เป็นเงินบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้นแปลงค่าโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 
 3.15 สัญญาเช่าการเงิน 
   สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่า
กวา่ ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ีย
จ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จตลอดอายขุองสัญญาเช่าตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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 3.16 สัญญาเช่าด าเนินงาน 
   สัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแก่เจา้ของทรัพยสิ์นยงัเป็นของผูใ้ห้เช่าจะถูก

จดัเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกการจ่ายช าระค่าเช่าภายใตส้ัญญาเช่า
ด าเนินงานเป็นค่าใชจ่้ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า 

 
 3.17 ก าไรต่อหุน้ 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัหุ้น
สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจ าหน่ายอยูใ่นระหวา่งปี 

 
 3.18 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั หรือถูก
ควบคุมโดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้มหรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั
รวมถึงบริษทัท่ีท าหน้าท่ีถือหุ้นบริษทัย่อยและกิจการท่ีเป็นบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ี
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญักับบริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวและกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง
กบับุคคลเหล่านั้น 
 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ
บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 
 3.19 ภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 
  บริษทัและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินได ้(ถา้มี) ตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายค านวณตามหลกัเกณฑ์
แห่งประมวลรัษฎากรในอตัรา 20% ของก าไรก่อนภาษีเงินได้หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหักออกด้วยรายการท่ีได้รับ
ยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษี 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่ายช าระหน้ีสิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะหกักลบกนัไดก้็
ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั 

    ดงันั้นบริษทัจึงหกักลบสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกนั  

 
 3.20 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั 
   ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี 
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ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี 
  ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ  

  ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้
นั้น และค่าเผื่อส าหรับสินค้าเก่าล้าสมยั เคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมคุณภาพพิจารณาจากอายุ
โดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด จ านวนค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีประมาณได ้เม่ือ
น ามาเปรียบเทียบกบัจ านวนเดิมท่ีมีในบญัชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทั้งท่ีลดลงและ
เพิ่มข้ึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้วัขอ้ตน้ทุนขายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 
สัญญาเช่า  

  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน 
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา่บริษทัได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

  ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการ
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

  นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนต ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายได้
และค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   
  บริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณ
การวา่ควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวน
ก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 
4. รายการบญัชีระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัมีรายการบญัชีส่วนหน่ึงกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการระหวา่งกนักบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาด
ทัว่ไป หรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรับรอง 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทั 
ช่ือบริษทั  ประเทศ  ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

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

 
  รายการระหวา่งกนักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสาระส าคญัท่ีรวมไวใ้นงบการเงินใชร้าคา

ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ไปหรือเป็นไปตามสัญญาท่ีตกลงกนัไวส้ าหรับรายการท่ีไม่มีราคา
ตลาดโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  นโยบายราคา 
รายไดจ้ากการขาย  ราคาเทียบเคียงตลาดหกัส่วนลด 
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ  ตามท่ีตกลงกนัในสัญญา 
รายไดอ่ื้น  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้  ราคาเทียบเคียงตลาดหกัส่วนลด 
ค่าเช่าและค่าบริการ  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายบริหาร  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าท่ีปรึกษา  ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย  ตามท่ีตกลงกนัในสัญญา 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

  รายการท่ีมีสาระส าคญักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

รายไดจ้ากการขาย        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั -  -  22,796  20,980 

  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั -  -  55,399  54,768 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

  บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จ ากดั 1,745  777  1,745  777 

 1,745  777  79,940  76,525 

ดอกเบ้ียรับ        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั -  -  463  819 

รายไดเ้งินปันผล        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั -  -  42,073  52,787 

  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั -  -  1,000  1,999 

 -  -  43,073  54,786 

รายไดอ่ื้น        

 บริษทัยอ่ย        

  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั -  -  3,680  3,680 

  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั -  -  540  540 

  บริษทั พลาสเทค แล็บ จ  ากดั -  -  528  532 

 -  -  4,748  4,752 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ซ้ือสินคา้        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั -  -  508,103  455,157 
  บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั -  -  132,416  101,977 
  บริษทั พลาสเทค แล็บ จ  ากดั -  -  3,440  - 
  บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั -  -  13,235  - 
 -  -  657,194  557,134 
ค่าเช่าและบริการ        
 บริษทัยอ่ย        
  บริษทั พลาสเทค แล็บ จ  ากดั -  -  3,894  696 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง        
  คุณคงศกัด์ิ  เหมมณฑารพ 1,781  1,781  -  - 
 1,781  1,781  3,894  696 
ดอกเบ้ียจ่าย        
 บริษทัยอ่ย        
 บริษทั พลาสเทค แล็บ จ  ากดั -  -  1  210 
ค่าท่ีปรึกษา        
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง        
  คุณพิรุฬห์  เหมมณฑารพ -  140  -  140 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร        
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 59,732  65,129  59,732  65,129 
 ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,637  1,460  1,637  1,460 
 ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน -  -  -  - 
รวม 61,369  66,589  61,369  66,589 

 
ยอดคงเหลือกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561   2560 
เงินให้กูย้มืระยะสั้น          

  บริษทัยอ่ย          
 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั -  -  - *  9,754 * 
เงินให้กูย้มืระยะยาว          

  บริษทัยอ่ย          
 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั -  -  9,685 ** * 9,754 ** 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

   พนับาท  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2561  2560  2561  2560  

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         

 บริษทัยอ่ย         

 บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั -  -  7,252  2,552  

 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั -  -  15,051  7,118  

 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั -  -  1,683  1,259  

 บริษทั พลาสเทค แล็บ จ  ากดั -  -  186  28  

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน         

 บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จ ากดั 1,719  -  1,719  -  

 1,719  -  25,891  10,957  

เงินกูย้มืระยะสั้น         

 บริษทัยอ่ย         

 บริษทั พลาสเทค แล็บ จ  ากดั -  -  -  1,000 *** 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน         

 บริษทัยอ่ย         

 บริษทั มิลลแ์พค จ ากดั -  -  136,334  114,997  

 บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ  ากดั -  -  40,855  28,779  

 บริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก  จ  ากดั -  -  13,235  249  

 บริษทั พลาสเทค แล็บ จ  ากดั -  -  125  -  

 -  -  190,549  144,025  

 
 *เงินให้กูย้ืมระยะสั้นมีการท าสัญญากูย้ืมระหวา่งกนัจ านวน 300,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

 (จ านวน 9.75 ลา้นบาท) เป็นระยะเวลา 1 ปี  คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี 
   **เงินให้กูย้ืมระยะยาวมีการท าสัญญากูย้ืมระหวา่งกนัจ านวน 300,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ
(จ านวน 9.75 ลา้นบาท) เป็นระยะเวลา 3 ปี  คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี 
 ***เงินกูย้ืมระยะสั้นมีการท าสัญญากูย้ืมระหวา่งกนั อายุสัญญา 3 เดือน คิดดอกเบ้ียระหวา่ง
กนัอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

สัญญาท่ีท าระหวา่งบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
  บริษทัยอ่ยในประเทศแห่งหน่ึงไดท้  าสัญญาเช่าท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงานจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (คุณคง

ศกัด์ิ เหมมณฑารพ) เป็นเวลา 3 ปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 และมีการต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี มี
อตัราค่าเช่าเดือนละ 148,456.00 บาท 

  บริษทัได้ท าสัญญาให้เช่าพื้นท่ีอาคารโรงงานแก่บริษทั มิลล์แพค จ ากัด ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 
628,000 บาท ก าหนดระยะเวลา 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และผูเ้ช่ามี
สิทธ์ิต่ออายุสัญญาเช่าทุก 3 ปี และในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษทัไดแ้กไ้ขสัญญาเน่ืองจากลดพื้นท่ีในการ
เช่า โดยก าหนดอตัราค่าเช่าและค่าบริการเป็นเดือนละ 270,000 บาท นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 เป็น
ตน้ไป 

  บริษทัไดท้  าสัญญาให้เช่าและบริการพื้นท่ีอาคารโรงงานแก่บริษทั พลาสเทค แล็บ จ ากดั ในอตัราค่า
เช่าและบริการเดือนละ 44,040 บาท ก าหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และผูเ้ช่ามีสิทธ์ิต่ออายสุัญญาทุก 3 ปี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัในการช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นตามสัญญาคงเหลือสรุป
ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน    
1 ปี 1,781  - 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี -  - 
มากกวา่ 5 ปี -  - 

 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เงินสด 658  420  190  190 
เงินฝากธนาคารบญัชีกระแสรายวนั 111,357  103,338  71,738  16,459 
เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพย ์ 22,906  6,997  894  6,988 

รวม 134,921  110,755  72,822  23,637 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
6. ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
  ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ลูกหน้ีการคา้        

    - บริษทัอ่ืน 593,438  469,446  542,499  415,227 

    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,719  -  20,449  7,549 

 595,157  469,446  562,948  422,776 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6,326)  (174)  (6,326)  (174) 

ลูกหน้ีการคา้ (สุทธิ) 588,831  469,272  556,622  422,602 

ลูกหน้ีอ่ืน        

    - บริษทัอ่ืน 5,739  2,862  1,984  2,286 

    - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  5,442  3,408 

 5,739  2,862  7,426  5,694 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (144)  (264)  (144)  (264) 

ลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 5,595  2,598  7,282  5,430 

เงินมดัจ า - ค่าจา้งท าแม่พิมพ ์ 77,410  47,398  77,410  47,398 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 10,261  12,174  5,245  5,381 

เงินทดรอง 1,256  1,458  1,110  1,385 

อ่ืนๆ 3,544  2,030    2,755  1,353 

 92,471  63,060  86,520  55,517 

 686,897  534,930  650,424  483,549 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
  ยอดคงเหลือลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ท่ียงัไม่ครบก าหนด 349,924  365,525  356,833  321,890 
ท่ีเกินก าหนด        
  นอ้ยกวา่ 3 เดือน 228,627  103,394  189,940  100,359 
  3 - 6 เดือน 3,881  329  3,450  329 
 6 - 12 เดือน 12,432  198  12,432  198 
 มากกวา่ 12 เดือน 293  -  293  - 
 595,157  469,446  562,948  422,776 

 
รายการเคล่ือนไหวบญัชีค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้ในระหวา่งปี มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 

ยอดยกมาตน้ปี 174  2,256 

บวก ตั้งเพ่ิมระหวา่งปี 6,353  134 

หกั ลดลงระหวา่งปี (201)  (2,216) 

ยอดยกไปปลายปี 6,326  174 

 
7. สินคา้คงเหลือ 
  สินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
วตัถุดิบ 102,292  93,654  86,127  75,679 
สินคา้ส าเร็จรูป 94,017  90,080  78,533  70,449 
งานระหวา่งท า 38,225  36,329  34,517  32,076 
วสัดุส้ินเปลือง 55,724  43,187  52,771  38,995 
แม่พิมพ ์ 29,261  16,249  29,260  16,249 
สินคา้ระหวา่งทาง 1,385  2,606  1,385  2,606 
 320,904  282,105  282,593  236,054 
(หกั) ค่าเผ่ือการลดราคาสินคา้คงเหลือ (17,779)  (18,357)  (16,908)  (17,132) 
สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 303,125  263,748  265,685  218,922 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

  รายการเคล่ือนไหวบญัชีค่าเผือ่การลดราคาสินคา้คงเหลือในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ยอดยกมาตน้ปี 18,357  9,449  17,132  9,144 
บวก ตั้งเพ่ิมระหวา่งปี 1,194  9,681  1,548  8,761 
หกั ลดลงระหวา่งปี (1,772)  (773)  (1,772)  (773) 
หกั ตดับญัชีระหวา่งปี -  -  -  - 
ยอดยกไปปลายปี 17,779  18,357  16,908  17,132 

 
8. สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 
  สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 4,331  2,260  4,272  2,249 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม-ซ้ือ (1)  283  (1)  - 

ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ 3,819  1,967  3,671  1,834 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 18,111  8,476  3,872  7,259 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจ่ายล่วงหนา้ 1,118  1,174  -  - 

  รวม 27,378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                14,160  11,814  11,342 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

การลงทุนเพิ่มในระหวา่งปี 
2560 
 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2560 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมมี
มติอนุมติัให้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษทั ปัญจวฒันา (เทียนจิน) พลาสติก จ ากดั “บริษทัย่อย” จ านวน 
3,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 22 กันยายน 2560 บริษทัช าระเงินเพิ่มทุนจ านวน 1,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเท่ากบัเงินสกุลไทยจ านวนเงิน 34,640,171.39 บาท และต่อมาวนัท่ี 27 ตุลาคม 
2560 บริษทัช าระเงินเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจ านวน 2,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือเท่ากบัเงินสกุลไทย
จ านวนเงิน 67,250,885.21 บาท 
 
2561 
 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมไดมี้
มติใหจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ช่ือบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก (เจียงซู) จ  ากดั ตั้งอยูท่ี่มณฑลเจียงซู ประเทศ
จีน ซ่ึงไดมี้การด าเนินการจดทะเบียนบริษทัแล้วเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  บริษทัไดท้ยอยจ่ายเงินเพื่อการลงทุนแลว้บางส่วน ดงัน้ี 
 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 จ านวน1,000,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นจ านวนเงิน 32,176,979.95 
บาท 
 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน 2561 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มอีกจ านวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิด
เป็นจ านวนเงิน 16,310,000.00 บาท 

  เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มอีกจ านวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็น
จ านวนเงิน 16,270,000.00 บาท 
 เม่ือวนัท่ี 15 มกราคม 2562 บริษทัไดจ่้ายเงินลงทุนเพิ่มอีกจ านวน 500,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิด
เป็นจ านวนเงิน 16,298,780.00 บาท 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนออก) 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 110,029  -  -  303  110,332 
อาคาร 310,645  5,223  -  -  315,868 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 108,115  4,787  -  4,630  117,532 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 335,161  7,958  (1,065)  2,587  344,641 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,423,489  104,039  (31,446)  49,253  1,545,335 
อุปกรณ์ส านกังาน 53,859  5,300  (441)  342  59,060 
ยานพาหนะ 74,532  8,153  (3,245)  -  79,440 
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 22,046  131,918  (11,605)  (57,115)  85,244 
รวม 2,437,876  267,378  (47,802)  -  2,657,452 
หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร 74,916  10,472  -  -  85,388 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 43,827  9,656  -  -  53,483 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 118,597  26,185  (848)  -  143,934 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 560,104  122,897  (13,147)  9  669,863 
อุปกรณ์ส านกังาน 33,538  5,935  (359)  (9)  39,105 
ยานพาหนะ 34,301  2,414  (1,490)  -  35,225 
รวม 865,283  177,559  (15,844)  -  1,026,998 
ส่วนต่างจากการแปลงค่า          
 หน่วยงานในต่างประเทศ (6,339)        (9,483) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,566,254        1,620,971 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  รับเขา้ 
(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          
ท่ีดิน 110,029  -  -  -  110,029 
อาคาร 310,645  -  -  -  310,645 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 92,369  10,048  (31)  5,729  108,115 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 287,415  9,854  (68)  37,960  335,161 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,234,822  100,154  (9,987)  98,500  1,423,489 
อุปกรณ์ส านกังาน 48,090  6,303  (1,456)  922  53,859 
ยานพาหนะ 73,795  1,137  (400)  -  74,532 
อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 50,030  116,240  (1,113)  (143,111)  22,046 

รวม 2,207,195  243,736  (13,055)  -  2,437,876 

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          
อาคาร 64,408  10,508  -  -  74,916 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 35,555  8,300  (28)  -  43,827 
ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 94,569  24,090  (62)  -  118,597 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 447,468  116,272  (3,636)  -  560,104 
อุปกรณ์ส านกังาน 28,908  5,799  (1,169)  -  33,538 
ยานพาหนะ 31,545  2,956  (200)  -  34,301 

รวม 702,453  167,925  (5,095)  -  865,283 

ส่วนต่างจากการแปลงค่า          
 หน่วยงานในต่างประเทศ (6,381)        (6,339) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,498,361        1,566,254 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          

ท่ีดิน 110,029  -  -  303  110,332 

อาคาร 296,535  -  -  -  296,535 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 103,953  4,787  -  4,630  113,370 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 321,766  7,958  (1,065)  2,578  331,237 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 1,155,521  59,376  (15,297)  44,604  1,244,204 

อุปกรณ์ส านกังาน 50,471  4,864  (427)  342  55,250 

ยานพาหนะ 74,302  8,153  (3,245)  -  79,210 

อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 10,138  68,616  -  (52,457)  26,297 

รวม 2,122,715  153,754  (20,034)  -  2,256,435 

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคาร 60,806  10,472  -  -  71,278 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 41,169  9,300  -  -  50,469 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 111,667  25,159  (848)  -  135,978 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 460,450  99,251  (8,530)  9  551,180 

อุปกรณ์ส านกังาน 31,563  5,596  (347)  (9)  36,803 

ยานพาหนะ 34,156  2,373  (1,491)  -  35,038 

รวม 739,811  152,151  (11,216)  -  880,746 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,382,904        1,375,689 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนออก) 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          

ท่ีดิน 110,029  -  -  -  110,029 

อาคาร 296,535  -  -  -  296,535 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 89,562  8,694  (31)  5,728  103,953 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 274,029  9,854  (68)  37,951  321,766 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 995,029  76,404  (9,707)  93,795  1,155,521 

อุปกรณ์ส านกังาน 45,330  5,650  (1,431)  922  50,471 

ยานพาหนะ 73,565  1,137  (400)  -  74,302 

อุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 36,280  112,262  (8)  (138,396)  10,138 

รวม 1,920,359  214,001  (11,645)  -  2,122,715 

หกัค่าเส่ือมราคาสะสม          

อาคาร 50,297  10,509  -  -  60,806 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 33,210  7,988  (29)  -  41,169 

ระบบสนบัสนุนเคร่ืองจกัร 88,887  22,842  (62)  -  111,667 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน 372,297  94,518  (6,365)  -  460,450 

อุปกรณ์ส านกังาน 27,299  5,417  (1,153)  -  31,563 

ยานพาหนะ 31,441  2,915  (200)  -  34,156 

รวม 603,431  144,189  (7,809)  -  739,811 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,316,928        1,382,904 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุน 170,552  155,789  145,505  137,075 
ค่าใชจ่้ายการบริหาร 7,007  7,721  6,646  7,114 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 177,559  163,510  152,151  144,189 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัมีผลต่างจากการซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่มกิจการเดียวกนั
จ านวนเงิน 7,272,927.56 บาท และ 7,394,960.09 บาท ตามล าดบับริษทับนัทึกผลต่างราคาซ้ือกบัราคาตาม
บญัชีจากการซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากบริษทั ปัญจวฒันามาร์เก็ตต้ิง จ  ากดั ไวใ้นบญัชี “ผลต่างจาก
การซ้ือสินทรัพยใ์นกลุ่มกิจการเดียวกนั” แสดงแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยถ์าวรราคาทุนจ านวนรวม 
313.87 ลา้นบาท และ 254.14 ลา้นบาท ตามล าดบัท่ีคิดค่าเส่ือมราคาจนครบอายุการใชง้านแลว้แต่ยงัใชง้านได้
อยู ่
 ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีได้มาข้างต้น บางส่วนได้จ  านองเป็นหลักประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารในประเทศ ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุขอ้ 14 และ 18 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีการท าประกนัวินาศภยัเพื่อคุม้ครอง
ให้แก่สินทรัพย์ถาวรเหล่าน้ี ได้แก่ ยานพาหนะทั้ งหมด อาคารและส่ิงปลูกสร้างท่ีตั้ งอยู่ท่ีกรุงเทพฯ
สมุทรสาครและชลบุรี และเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในโรงงานท่ีตั้งอยูก่รุงเทพฯ สมุทรสาคร ชลบุรี และเมือง
เทียนจิน ประเทศจีน โดยผูรั้บผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นเจา้หน้ีเงินกูย้ืมสถาบนัการเงินและบริษทัลีสซ่ิง 
ส่วนของการท าประกนัภยัในประเทศจีน ผูรั้บผลประโยชน์เป็นบริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศจีน 

 
11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 21,585  619  -  -  22,204 
(หกั)ตดัจ าหน่ายสะสม (14,404)  (1,272)  -  -  (15,676) 
ส่วนต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน          
 ในต่างประเทศ (96)        (126) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,085        6,402 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561  
 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 59  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20,724  861  -  -  21,585 
(หกั) ตดัจ าหน่ายสะสม (13,159)  (1,245)  -  -  (14,404) 
ส่วนต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน          
 ในต่างประเทศ (65)        (96) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,500        7,085 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 20,833  619  -  -  21,452 
(หกั) ตดัจ าหน่ายสะสม (14,132)  (1,231)  -  -  (15,363) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 6,701        6,089 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบญัชี  รายการระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 59  จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึน  จ านวนท่ีลดลง  รับเขา้ 

(โอนกลบั) 
 ณ 31 ธ.ค. 60 

ราคาทุน          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19,972  861  -  -  20,833 
(หกั) ตดัจ าหน่ายสะสม (12,928)  (1,204)  -  -  (14,132) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 7,044        6,701 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 1,272  1,245  1,231  1,204 
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12.  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

    พนับาท 
    งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    2561  2560  2561  2560 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี   14,468  12,949  14,290  12,794 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (10,957)  (11,197)  (10,214)  (10,907) 

สุทธิ  3,511  1,752  4,076  1,887 
 
การเปล่ียนแปลง ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีการคา้ 375  813  -  1,188 
 สินคา้คงเหลือ 3,277  (290)  -  2,987 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,243  227  -  2,470 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 7,054  769  -  7,823 

รวม 12,949  1,519  -  14,468 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,197)  240 - -  (10,957) 

รวม (11,197)  240  -  (10,957) 
สุทธิ 1,752      3,511 

 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 
 ณ 31 ธ.ค. 59  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีการคา้ -  375  -  375 
 สินคา้คงเหลือ 1,039  2,238  -  3,277 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,531  712  -  2,243 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,025  1,029  -  7,054 

รวม 8,595  4,354  -  12,949 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,434)  237 - -  (11,197) 

รวม (11,434)  237  -  (11,197) 
สุทธิ (2,839)      1,752 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 139



- 46 - 

 

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

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 60  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีการคา้ 375  813  -  1,188 
 สินคา้คงเหลือ 3,277  (290)  -  2,987 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,243  227  -  2,470 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,899  746  -  7,645 

รวม 12,794  1,496  -  14,290 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,907)  693  -  (10,214) 

รวม (10,907)  693  -  (10,214) 

สุทธิ 1,887      4,076 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 31 ธ.ค. 59  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 60 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ลูกหน้ีการคา้ -  375  -  375 
 สินคา้คงเหลือ 1,039  2,238  -  3,277 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,529  714  -  2,243 
 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,025  874  -  6,899 

รวม 8,593  4,201  -  12,794 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (11,144)  237  -  (10,907) 

รวม (11,144)  237  -  (10,907) 

สุทธิ (2,551)      1,887 
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13. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

  สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
เงินมดัจ าซ้ือทรัพยสิ์น 35,049  28,530  23,041  17,472 
แม่พิมพร์อตดัจ่าย 24,923  13,272  24,466  13,129 
ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย-ระยะยาว 10,633  13,184  10,632  13,184 
เงินมดัจ าสญัญาเช่า 3,877  4,094  198  486 
  รวม 74,482  59,080  58,337  44,271 

 
14. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 
   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

เงินเบิกเกินบญัชี 1,486  2,770  -  2,770 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 502,981  329,959  410,000  280,000 
เงินกูย้มืทรัสตรี์ซีท 137,975  30,855  137,975  30,855 

 รวม 642,442  363,584  547,975  313,625 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
กบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 7 แห่ง และกบัธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 2 แห่ง  

  เงินกูย้มืกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทั
และเคร่ืองจกัรของบริษทัตลอดจนผลประโยชน์จากการท าประกนัวินาศภยัทรัพยสิ์นดงักล่าว เพื่อใชเ้ป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมายเหตุ 10) 
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15. เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ประกอบดว้ย 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 442,542  360,528  300,457  249,062 
- กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  190,424  144,025 

รวมเจา้หน้ีการคา้ 442,542  360,528  490,881  393,087 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น  10,933  14,495  10,873  13,757 
เงินมดัจ ารับค่าจา้งท าแม่พิมพ ์ 70,101  18,602  70,101  18,602 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 69,370  60,420  63,434  53,927 
เจา้หน้ีอ่ืน-บริษทัอ่ืน 9,408  5,673  5,985  4,090 
               - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  125  - 
เงินปันผลคา้งจ่าย 46  127  46  127 
อ่ืนๆ 138  340  83  340 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 602,538  460,185  641,528  483,930 

 
16. เงินรับล่วงหนา้งานโครงการ 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบนั 6,806  -  6,806  - 
ก าไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 125  -  125  - 
ตน้ทุนงานโครงการท่ีเกิดข้ึนปรับปรุง        
   ดว้ยก าไรท่ีรับรู้จนถึงปัจจุบนั 6,931  -  6,931  - 
(หกั)  เงินงวดท่ีเรียกเก็บจากผูว้า่จา้ง (37,957)  -  (37,957)  - 
เงินรับล่วงหนา้งานโครงการ (31,026)  -  (31,026)  - 

 
17. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

  หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 2,016  1,481  1,923  1,338 
เจา้หน้ีสรรพากร 969  2,198  -  1,796 
ภาษีขายยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 90  34  39  34 

รวม 3,075  3,713  1,962  3,168 
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18. เงินกูย้มืระยะยาว 

   เงินกูย้มืระยะยาว ประกอบดว้ย 
  พนับาท 
  งบการเงินรวม  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 60 

 
เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 61 

1. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  8,980  -  (8,980)  - 
2. วงเงินกู ้ 60.80 ลา้นบาท  12,800  -  (12,000)  800 
3. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  18,905  -  (18,905)  - 
4. วงเงินกู ้147.20 ลา้นบาท  24,280  -  (24,280)  - 
5. วงเงินกู ้ 41.00 ลา้นบาท*  21,285    (7,638)  13,647 
6. วงเงินกู ้ 48.00 ลา้นบาท  36,042  -  (9,600)  26,442 

  7. วงเงินกู ้ 40.00 ลา้นบาท  15,354  -  (8,040)  7,314 
  8. วงเงินกู ้200.00 ลา้นบาท  186,640  -  (40,080)  146,560 
  9. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  73,557  6,443  (11,970)  68,030 
10. วงเงินกู ้ 225.00 ลา้นบาท  225,000  -  (45,768)  179,232 
11. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  -  80,000  -  80,000 
12. วงเงินกู ้ 13.70 ลา้นบาท  4,356  -  (2,736)  1,620 
13. วงเงินกู ้   6.00 ลา้นหยวน  8,455  5,668  (6,144)  7,979 
14. วงเงินกู ้   2.00 ลา้นหยวน  4,235  -  (1,994)  2,241 
 รวม  639,889  92,111  (198,135)  533,865 
(หกั) ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (199,946)      (143,002) 
 สุทธิ  439,943      390,863 

 
  พนับาท 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

วงเงิน 
 
 

ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 60 

 
เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 ยอดคงเหลือ  
ณ 31 ธ.ค. 61 

1. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  8,980  -  (8,980)  - 
2. วงเงินกู ้ 60.80 ลา้นบาท  12,800  -  (12,000)  800 
3. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  18,905  -  (18,905)  - 
4. วงเงินกู ้147.20 ลา้นบาท  24,280  -  (24,280)  - 
5. วงเงินกู ้ 41.00 ลา้นบาท  4,655  -  (2,418)  2,237 
6. วงเงินกู ้ 48.00 ลา้นบาท  36,042  -  (9,600)  26,442 

  7. วงเงินกู ้ 40.00 ลา้นบาท  15,354  -  (8,040)  7,314 
  8. วงเงินกู ้200.00 ลา้นบาท  186,640  -  (40,080)  146,560 
  9. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  73,557  6,443  (11,970)  68,030 
10. วงเงินกู ้ 225.00 ลา้นบาท  225,000  -  (45,768)  179,232 
11. วงเงินกู ้ 80.00 ลา้นบาท  -  80,000  -  80,000 
 รวม  606,213  86,443  (182,041)  510,615 
(หกั) ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  (184,426)      (129,919) 
 สุทธิ  421,787      380,696 
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศสามแห่ง และธนาคารพาณิชย์
ต่างประเทศหน่ึงแห่ง (วงเงิน 1,125.70 ลา้นบาท และ 8 ลา้นหยวน) ประกอบดว้ย 

วงเงินกู ้  จ านวนงวด  งวดละ  เร่ิมช าระงวดแรก  หมายเหตุ 

1 วงเงิน 80.00 ลา้นบาท  60 งวด  1,340,000.00  31 สิงหาคม 2556   

2 วงเงิน 60.80 ลา้นบาท  60 งวด  1,000,000.00  31 มกราคม 2557   

3 วงเงิน 80.00 ลา้นบาท  48 งวด  1,650,000.00  30 พฤศจิกายน 2557   

4 วงเงิน 147.20 ลา้นบาท  60 งวด  2,450,000.00  31 มกราคม 2557   

5 วงเงิน 41.00 ลา้นบาท 

   เบิกงวดแรก 10.80 ลา้นบาท 

   เบิกงวดท่ีสอง 30.20 ลา้นบาท 

   เบิกงวดท่ีสาม 26.20 ลา้นบาท 

  

70 งวด 

70 งวด 

60 งวด 

  

135,000.00 

504,000.00 

435,000.00 

  

30 เมษายน 2558 

31 มกราคม 2559 

30 เมษายน 2559 

  

 

 

บริษทัย่อยเป็นผูกู้ ้ (โอนยา้ย

มาจากวงเงิน 30.20 ลา้นบาท) 

6 วงเงิน 48.00 ลา้นบาท 

   เบิกงวดแรก 10.11 ลา้นบาท 

 

   เบิกงวดท่ีสอง 37.89 ลา้นบาท 

  

77 งวด 

 

60 งวด 

  

800,000.00 

168,500.00 

631,500.00 

  

30 พฤศจิกายน 2558 

31 มีนาคม 2559 

31 พฤษภาคม 2560 

  

ระหวา่งปี 2559 มีการ

เปล่ียนแปลงการช าระเงินตน้ 

7 วงเงิน 40.00 ลา้นบาท 

เบิกงวดแรก 32.77 ลา้นบาท 

  

60 งวด 

  

670,000.00 

  

30 พฤศจิกายน 2558 

  

 

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

9 วงเงิน 80.00 ลา้นบาท 

   เบิกงวดแรก 73.56 ลา้นบาท 

   เบิกงวดท่ีสอง 6.44 ลา้นบาท 

  

60 งวด 

  

1,330,000.00 

  

31 มีนาคม 2561 

  

10 วงเงิน 225.00 ลา้นบาท  60 งวด  3,814,000.00  31 มกราคม 2561   

11 วงเงิน 80.00 ลา้นบาท  9 งวด  9,000,000.00  31 ธนัวาคม 2562  (หกเดือนเท่ากบัหน่ึงงวด) 

12 วงเงิน 13.70 ลา้นบาท 

เบิกงวดแรก 6.85 ลา้นบาท 

  เบิกงวดท่ีสอง 5.60 ลา้นบาท 

  

60 งวด 

60 งวด 

  

114,000.00 

114,000.00 

  

31 มกราคม 2558 

28 กุมภาพนัธ์ 2558 

 บริษทัยอ่ยในประเทศ 

13 วงเงิน 6.00 ลา้นหยวน 

    เบิกงวดแรก 3.44 ลา้นหยวน 

เบิกงวดท่ีสอง 1.20 ลา้นหยวน 

  

12 งวด 

13 งวด 

  

286,418.75 

92,307.69  

  

21 สิงหาคม 2559 

21 ธนัวาคม 2561 

 บริษทัยอ่ยต่างประเทศ 

(สามเดือนเท่ากบัหน่ึงงวด) 

 

14 วงเงิน 2.00 ลา้นหยวน 

เบิกงวดแรก 0.85 ลา้นหยวน 

  

9 งวด 

  

94,886.67 

  

10 มกราคม 2561 

  

บริษทัยอ่ยต่างประเทศ 
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เงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศดงักล่าวค ้าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง
ของบริษทัและเคร่ืองจกัรของบริษทัและบริษทัยอ่ยตลอดจนผลประโยชน์จากการท าประกนัภยัทรัพยสิ์น
ดงักล่าว เพื่อใช้เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัวงเงินสินเช่ือ (ดูหมายเหตุ 10) เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ีย 
ตามขอ้ก าหนดของธนาคารพาณิชย ์

บริษทัต้องปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาท่ีส าคญัโดยอา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประจ าปี ซ่ึงตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีแลว้  ดงัน้ี 

เง่ือนไขท่ีก าหนด 
เง่ือนไข 

ตามสัญญา 
1. บริษทัจะด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio)  
 ไวใ้นอตัราส่วนไม่เกินกวา่ 

1.5 เท่า 

2. บริษทัจะด ารงอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (DSCR)  
 ไวใ้นอตัราไม่นอ้ยกวา่ 

1.5 เท่า 

 
19. หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
  หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินเป็นสัญญาเช่าทรัพยสิ์นซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกบญัชีตามวิธีสัญญาเช่าการเงิน 

ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  2561  2560  2561  2560 

ไม่เกิน 1 ปี  3,139  1,934  3,139  1,934 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี  4,848  2,061  4,848  2,061 

     รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย  7,987  3,995  7,987  3,995 

หกั ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย  (505)  (218)  (505)  (218) 

     รวมจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย - สุทธิ  7,482  3,777  7,482  3,777 

หกั หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

 ภายในหน่ึงปี 

  

(2,828) 

  

(1,796) 

  

(2,828) 

  

(1,796) 

     สุทธิ  4,654  1,981  4,654  1,981 
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  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัย่อยมีสัญญาเช่าระยะยาวยานพาหนะและ

เคร่ืองจกัร ในลกัษณะของสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลิสซ่ิงในประเทศรวม 1 แห่ง จ านวน 15 สัญญา และ 
จ านวน 9 สัญญา มูลค่าตามสัญญารวมเป็นเงิน 13,202,907.15 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมูลค่าตาม
สัญญารวมเป็นเงิน 7,765,147.15 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามล าดบั บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีก าหนดไวใ้นสัญญาดงักล่าว 

   
20. ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์
พนกังาน ดงัน้ี 

   งบแสดงฐานะการเงิน 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ยกมาตน้ปี 46,172  39,668  43,247  37,172 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึน 8,738  6,504  8,292  6,075 
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหวา่งปี (1,179)  -  (1,179)  - 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี 53,731  46,172  50,360  43,247 

 
  ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
รับรู้ในก าไรขาดทุน :        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั        
 ตน้ทุนขาย 2,945  2,646  2,556  2,267 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 3,463  1,789  3,453  1,781 
 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 1,637  1,460  1,637  1,460 
 8,045  5,895  7,646  5,508 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 693  609  646  567 
รวม 8,738  6,504  8,292  6,075 
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  ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

        2561        2560        2561        2560 

อตัราคิดลด 1.71%, 1.75%, 1.55%  1.71%, 1.75%, 1.55%       1.55%       1.55% 

อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน   3%    3%           3%           3% 

อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายเดือน    5 - 18%     5 - 18%  10 - 46%  10 - 46% 

อตัราการหมุนเวียนพนกังานรายวนั    7 - 85%     7 - 85%  10 - 85%  10 - 85% 

อตัราการทุพพลภาพ 5% ของตาราง  5% ของตาราง  5% ของตาราง  5% ของตาราง 

 อตัรามรณะปี 2551  อตัรามรณะปี 2551  อตัรามรณะปี 2551  อตัรามรณะปี 2551 

 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 2561  2560 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (2,124)  2,349  (2,018)  2,229 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 3,554  (3,257)  2,803  (2,575) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (2,282)  1,172  (2,167)  1,094 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ(พนับาท) 

 2561  2560 

 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1  ลดลงร้อยละ 1 

อตัราคิดลด (1,909)  2,103  (1,189)  2,003 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 3,234  (2,974)  2,535  (2,338) 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน (2,053)  1,012  (1,956)  947 

 
  เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผา่นร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน ซ่ึง
กฎหมายดงักล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยก าหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจา้งเลิกจา้ง ส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนัสุดทา้ย จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดยหากกฎหมายดงักล่าวมี
ผลบงัคบัใช้ บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ่มข้ึนประมาณ 14.66 ลา้น
บาท และท าให้ก าไรสุทธิลดลงประมาณ 12.52 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัจะรับรู้ภาระผูกพนัผลประโยชน์
พนกังานเพิ่มข้ึนประมาณ 14.31 ลา้นบาท และท าใหก้ าไรสุทธิลดลงประมาณ 12.22 ลา้นบาท) 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 

21. ส ารองตามกฎหมาย 
  ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรร

ทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสม 
(ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
22.  การจดัสรรก าไรสะสม 

บริษทัใหญ่ 
ปี 2560 

  ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ท่ีประชุมมีมติอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งส้ินไม่เกิน 
74,630,392.85 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนซ่ึงไดรั้บการยกเวน้ภาษีนิติบุคคล ในอตัรา
หุน้ละ 0.07 บาท และจากก าไรสุทธิจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัอตัราภาษี
ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

 
 บริษทัยอ่ย 
ปี 2561 

   ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั มิลล์แพค จ ากดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 2,667.00 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 32,004,000.00 บาท โดยไม่ตอ้งตั้งส ารอง
ตามกฎหมายเพิ่ม เน่ืองจากไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 

   ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ของบริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากัด 
(บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  ในอตัราหุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 1,000,000.00 บาท โดยไม่ตอ้งตั้ง
ส ารองตามกฎหมายเพิ่ม เน่ืองจากไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แลว้ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 

   ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2561 ของบริษทั มิลล์แพค จ ากดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 26 ธันวาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 840.00 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 10,080,000.00 บาท โดยไม่ตอ้งตั้งส ารอง
ตามกฎหมายเพิ่ม เน่ืองจากไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ โดย
ก าหนดจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2561 
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ปี 2560 
  ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั มิลล์แพค จ ากดั (บริษทัย่อย) เม่ือ
วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ในอตัราหุน้ละ 4,400.00 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 52,800,000.00 บาท โดยไม่ตอ้งตั้งส ารอง
ตามกฎหมายเพิ่ม เน่ืองจากไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายไวไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ โดย
จ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 

  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2560 ของบริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจ้ิง จ ากัด 
(บริษทัยอ่ย) เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมมีมติใหจ่้ายเงินปันผลจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  ในอตัราหุ้นละ 200 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 2,000,000.00 บาท โดยไม่ตอ้งตั้ง
ส ารองตามกฎหมายเพิ่ม เน่ืองจากไดต้ั้งส ารองตามกฎหมายไวไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แลว้ โดยจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 21 กนัยายน 2560 

 
23. กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึน โดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานส่วนหน่ึง
และบริษทัจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึง  กองทุนดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนด
ของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

   รายการค่าใชจ่้ายกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ค่าใชจ่้ายกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 6,742  6,272  6,436  5,991 

 
24. วงเงินสินเช่ือ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือกบัสถาบนัการเงินเจ็ดแห่งหลายวงเงิน 
ดงัน้ี 

 วงเงิน  เพ่ิม (ลด)
วงเงิน 

 เบิกใช ้  หมดอาย ุ  ยงัไม่ไดใ้ช ้

เงินเบิกเกินบญัชี (ลา้นบาท) 80.80           5.00  (0.72)             -  85.08 
เงินกูย้มืระยะสั้น (ลา้นบาท) 947.00   82.00  (624.88)             -  404.12 
เงินกูย้มืระยะยาว (ลา้นบาท) 935.70  (147.20)  (777.35)  (11.15)             - 
หนงัสือค ้าประกนั (ลา้นบาท) 327.00             -  (119.43)             -  207.57 
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 วงเงิน  เพ่ิม (ลด)
วงเงิน 

 เบิกใช ้  หมดอาย ุ  ยงัไม่ไดใ้ช ้

Forward contract (ลา้นบาท) 192.00             -  (35.75)             -  156.25 

 รวม (ลา้นบาท) 2,482.50  (60.20)  (1,558.13)  (11.15)  853.02 

Forward contract (ลา้นเหรียญสหรัฐ) 7.00  5.00  (0.02)             -  11.98 
เงินกูย้มืระยะสั้น (ลา้นหยวน) 12.00  -  (5.55)             -  6.45 
เงินกูย้มืระยะยาว (ลา้นหยวน) 9.00  (1)  (5.49)             -  2.51 

 
 วงเงินดงักล่าวค ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างบนท่ีดินของบริษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
ตลอดจนยกผลประโยชน์จากการท าประกนัภยัทรัพยสิ์นใหแ้ก่สถาบนัการเงินแห่งนั้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีวงเงินสินเช่ือประเภท ขอใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนัเฉพาะราย 
(Standby Letter of Credit) กบัธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง รวมวงเงิน 80.00 ลา้นบาท ค ้าประกนัโดยการจด
จ านองเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั  

 
25. ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
  25.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั:        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 646  2,768            -            - 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:        

การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว        

 ท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกและท่ีกลบัรายการ (1,759)  (4,591)  (2,189)  (4,438) 

 รวม (1,113)  (1,823)  (2,189)  (4,438) 
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  25.2 การกระทบยอดระหวา่งจ านวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของก าไรทางภาษีกบัอตัราภาษีท่ีใช ้
    ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีส าหรับปี (12,858)  32,139  21,283  35,829 

อตัราภาษีท่ีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้  านวณตามอตัราภาษีท่ีใช ้ (2,572)  6,428  4,257  7,166 

รายการกระทบยอด        
 ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถน ามาหกัใน        
  การค านวณก าไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ        
    ก าไรทางภาษี 5,831  2,200  3,368  2,200 
 ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือก าไรท่ีไม่ตอ้งน ามาค านวณ        
  ก าไรทางภาษี        
  - รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ -  -  (8,615)  (10,958) 
  - ก าไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนท่ีไดรั้บยกเวน้ (17,388)  (18,415)  (10,030)  (10,531) 
  - ค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็นรายจ่ายไดเ้พ่ิมในทางภาษี (1,122)  (1,346)  (1,122)  (1,346) 
 ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13,901  8,057  10,303  8,057 
 อ่ืนๆ 237  1,253  (350)  974 
รวมรายการกระทบยอด 1,459  (8,251)  (6,446)  (11,604) 
รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (1,113)  (1,823)  (2,189)  (4,438) 

        
 

  25.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ียและอตัราภาษีท่ีใช ้
   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี (12,858)    32,139   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ (2,572)  (20.00)  6,428  20.00 
รายการกระทบยอด 1,459  11.35  (8,251)  (25.67) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (1,113)  (11.35)  (1,823)  (5.67) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 จ านวนภาษี 

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี  

(พนับาท) 
 อตัราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปี 21,283    35,829   
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีใช ้ 4,257  20.00  7,166  20.00 
รายการกระทบยอด (6,446)  (30.29)  (11,604)  (32.39) 
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีท่ีแทจ้ริงถวัเฉล่ีย (2,189)  (10.29)  (4,438)  (12.39) 

 
26. ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ย
รายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป        
 และงานระหวา่งท า (5,833)  8,062  (10,525)  6,452 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 138,669  115,954  597,698  532,243 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,382,346  1,460,580  989,806  913,680 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 481,720  465,865  449,309  405,937 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 178,831  169,182  153,382  145,393 

 
27. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีดว้ยจ านวนหุ้นสามญั
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีออกและเรียกช าระแลว้ในระหว่างปีหลงัจากไดป้รับจ านวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้น
ผลกระทบของการจ่ายหุน้ปันผล และก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานของปีก่อนไดถู้กค านวณข้ึนใหม่ โดยถือเสมือน
วา่การจ่ายหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของปีแรกท่ีเสนอรายงาน 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2561  2560  2561  2560 

ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญั                 (พนับาท) (11,745)  33,962  23,472  40,267 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั             (พนัหุ้น) 574,080  574,080  574,080  574,080 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน                                   (บาทต่อหุ้น) (0.02)  0.06  0.04  0.07 
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วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
28. การเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

กลุ่มบริษทัได้น าเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงานเป็นรูปแบบหลกัในการ
รายงาน ส่วนงานด าเนินงานพิจารณาจากระบบการบริหารจดัการและโครงสร้างการรายงานทางการเงิน
ภายในท่ีไดร้ายงานต่อผูมี้อ  านาจการตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัเป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดส่วนงาน 

สินทรัพย ์รายไดแ้ละผลการด าเนินงานจากส่วนงานเป็นรายการที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัส่วนงาน
หรือท่ีสามารถปันส่วนใหก้บัส่วนงานไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

ขอ้มูลตามส่วนงาน ใช้ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานและจดัสรรทรัพยากรส าหรับผูบ้ริหาร 
กลุ่มบริษทัประเมินความสามารถในการด าเนินงานตามอตัราก าไรขั้นตน้  
 
ส่วนงานท่ีรายงาน 

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญัดงัน้ี 
ส่วนงานท่ี 1 โรงงาน-สาขาสมุทรสาคร 
ส่วนงานท่ี 2 โรงงาน-สาขาชลบุรี 
ส่วนงานท่ี 3 โรงงาน-สาขากรุงเทพ 
ส่วนงานท่ี 4 โรงงาน-สาขาเทียนจิน (ประเทศจีน) 
ส่วนงานท่ี 5  ส่วนงานธุรกิจซ้ือมา-ขายไป 
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 ลูกคา้รายใหญ่ 
  รายได้ของลูกคา้รายใหญ่ จากส่วนงานธุรกิจกลุ่มโรงงานผลิตและซ้ือมาขายไปประเทศไทยของ
 บริษทัและบริษทัยอ่ย เป็นเงินประมาณ 1,172 ลา้นบาท ส าหรับปี 2561 (1,053 ลา้นบาท ส าหรับปี 2560) 
 จากรายไดร้วมของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 
29. สัญญาเช่าและบริการระยะยาวกบับริษทัอ่ืน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสัญญาเช่าและบริการระยะยาวดงัน้ี 

29.1 บริษทัไดท้  าสัญญาบริการเก็บสินคา้กบับริษทัในประเทศสองแห่ง ก าหนดระยะเวลา 2 - 3 
  ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึง วนัที่ 31พฤษภาคม 2562 ในอตัราค่าบริการเดือนละ 
   271,020 บาท 

  29.2 บริษทัได้ท าสัญญาเช่าอาคารโรงงานและบริการกบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เจียงซู) เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2564 มีอตัราค่า
เช่าและบริการเดือนละ 1,196,189.19 บาท (250,050 หยวน อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 4.7838 บาทต่อหยวน) และเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2564 ถึงวนัท่ี 28 
กุมภาพนัธ์ 2566 มีอตัราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ1,357,674.73 บาท (283,806.75 หยวน 
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 4.7838 บาทต่อหยวน) 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัมีภาระผูกพนัในการช าระค่าเช่าทรัพยสิ์นและบริการตามสัญญา

คงเหลือสรุปดงัน้ี 
 พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน    
1 ปี 15,499  1,144 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 51,269  - 
มากกวา่ 5 ปี -  - 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
31. การด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายในประเทศ ซ่ึงแยกส่วนท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและ
ท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 2561  2560 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการลงทุน 
(หมายเหตุ 30) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
การลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการลงทุน 
(หมายเหตุ 30) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
การลงทุน 

 รวม 

รายได ้            
 รายไดจ้ากการขาย 780,569  2,189,338  2,969,907  720,211  1,968,916  2,689,127 
 รายไดจ้ากงานโครงการ -  6,931  6,931  -  -  - 
 รายไดอ่ื้น 1,230  8,395  9,625  956  4,873  5,829 
 รวมรายได ้ 781,799  2,204,664  2,986,463  721,167  1,973,789  2,694,956 

 
 พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560 
 ธุรกิจท่ีไดรั้บ

ส่งเสริมการลงทุน 
(หมายเหตุ 30) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
การลงทุน 

 รวม  ธุรกิจท่ีไดรั้บ
ส่งเสริมการลงทุน 
(หมายเหตุ 30) 

 ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บ
ส่งเสริม 
การลงทุน 

 รวม 

รายได ้            
 รายไดจ้ากการขาย 780,521  1,994,289  2,774,810  720,211  1,748,143  2,468,354 
 รายไดจ้ากงานโครงการ -  6,931  6,931  -  -  - 
 รายไดเ้งินปันผล -  43,073  43,073  -  54,786  54,786 
 รายไดอ่ื้น 1,130  11,946  13,076  776  8,122  8,898 
 รวมรายได ้ 781,651  2,056,239  2,837,890  720,987  1,811,051  2,532,038 

 
32. เคร่ืองมือทางการเงิน 
  เคร่ืองมือทางการเงินหมายถึงสัญญาใดๆท่ีท าให้สินทรัพยท์างการเงินของกิจการหน่ึงและหน้ีสิน

ทางการเงินหรือตราสารทุนอีกกิจการหน่ึงเพิ่มข้ึนในเวลาเดียวกนั 
  ความเส่ียงเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงิน (Financial Instruments) ท่ีมีสาระส าคญัและนโยบายการ

บริหารความเส่ียงของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 
 

  ความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือ (Credit risk) 
 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ทั้งน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ย
มีนโยบายในการใหสิ้นเช่ือท่ีระมดัระวงัโดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ีท่ีดี โดยจ านวนท่ีอาจ
ตอ้งสูญเสียสูงสุดจากการให้สินเช่ือของบริษทัและบริษทัย่อยจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีในงบ
แสดงฐานะการเงิน 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) 
  บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงด้านอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นและระยะยาวจาก

สถาบนัการเงิน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดข้ึนจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัย่อย ความเส่ียงของบริษทัและ
บริษทัย่อยเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียโดยส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเน่ืองจาก
หน้ีสินทางการเงินดงักล่าวส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด
บริษทัและบริษทัยอ่ยจึงมิไดใ้ชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว 

 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง (Liquidity risk) 
 ความเส่ียงด้านสภาพคล่องอาจเกิดจากการท่ีบริษทัและบริษทัย่อยไม่สามารถขายสินทรัพย์ทาง
การเงินไดท้นัเวลาดว้ยราคาท่ีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรม บริษทัและบริษทัยอ่ยอาจมีความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่องดงัปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยหากบริษทัไม่สามารถเรียกเก็บเงินช าระ
ค่าสินคา้จากลูกหน้ีการคา้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้นักนักบัการจ่ายช าระหน้ีทางการคา้ 
 สินทรัพยท์างการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยประกอบดว้ยเงินสดและเงินฝากธนาคารและลูกหน้ี
การคา้ซ่ึงมีสภาพคล่องและเปล่ียนเป็นเงินไดเ้ร็วแสดงในมูลค่ายติุธรรม 

 
ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน (Foreign currency risk) 
 บริษทัและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีเจา้หน้ีการคา้ค่าซ้ือสินคา้และเคร่ืองจกัรเป็นสกุลเงินต่างประเทศ  ดงัน้ี  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินคงเหลือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  หน้ีสิน 
 

 อตัราแลกเปล่ียนขายถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  524,165.82  32.6148 
ยโูร  15,998.62  37.4884 
เยน  2,789,600.00  29.6963 
หยวน  2,884,909.98  4.7838 
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บริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ) 

วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินคงเหลือท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สกุลเงิน  หน้ีสิน 

 
 อตัราแลกเปล่ียนขายถวัเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  481,661.49  32.8472 
ยโูร  79,530.01  39.3938 
เยน  3,007,580.00  0.29363 
หยวน  663,399.54  5.0771 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เฉพาะบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ส าหรับการสั่งซ้ือ

สินคา้จากประเทศจีนคงเหลือ ดงัน้ี 
สกุลเงิน  จ านวนสญัญา  จ านวนเงินท่ีซ้ือ  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ 

ดอลลาห์สหรัฐอเมริกา  7  1,352,128  32.17 - 32.83 บาท 

 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 เฉพาะบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ส าหรับการ

สั่งซ้ือสินคา้จากต่างประเทศคงเหลือ ดงัน้ี 
สกุลเงิน  จ านวนสญัญา  จ านวนเงินท่ีซ้ือ  อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของจ านวนท่ีซ้ือ 

ดอลลาห์สหรัฐอเมริกา  6  1,400,000  32.50 - 33.09 บาท 

 
มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรมหมายถึงจ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินกนัในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระใน
ลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัมูลค่ายติุธรรมไดม้าจากราคาตลาดท่ีก าหนดหรือกระแสเงินสดคิดลด 

  สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ส่วนใหญ่มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม 

 

33. สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เฉพาะบริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัสถาบนัการเงินเพื่อ

ป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของภาระหน้ีสินทางการเงินระยะยาว สกุลเงินบาทเป็นจ านวนเงิน
รวม 200 ล้านบาท โดยคู่สัญญามีข้อตกลงจะจ่ายช าระดอกเบ้ียและเงินตน้ระหว่างกนัตามเง่ือนไขและ
ขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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34. การบริหารจดัการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทั คือ การจดัให้มีโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการด ารงไว ้ซ่ึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 
35. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

  การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดตามบญัชี  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 363,584  278,858  -  -  642,442 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 639,890  (106,025)  -  -  533,865 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,777  (2,870)  6,581  -  7,488 

 รวม 1,007,251  169,963  6,581  -  1,183,795 

 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ยอดตามบญัชี  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 390,199  (26,615)  -  -  363,584 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 437,257  202,633  -  -  639,890 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,223  (3,289)  843  -  3,777 

 รวม 833,679  172,729  843  -  1,007,251 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดตามบญัชี  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 313,625  234,350  -  -  547,975 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 1,000  (1,000)  -  -  - 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 606,213  (95,598)  -  -  510,615 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 3,777  (2,870)  6,581  -  7,488 

 รวม 924,615  134,882  6,581  -  1,066,078 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 

 ยอดตามบญัชี  กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดตามบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 เพ่ิม (ลด)  เพ่ิมข้ึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปล่ียน 

 ณ วนัท่ี 30 

ธนัวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น          

จากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 318,355  (4,730)  -  -  313,625 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 12,000  (11,000)  -  -  1,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 389,602  216,611  -  -  606,213 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,223  (3,289)  843  -  3,777 

 รวม 726,180  197,592  843  -  924,615 

 
36. ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนภายหนา้ 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน ดงัน้ี 

36.1 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้หธ้นาคารในประเทศสองแห่งออกหนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าใน
โรงงานเป็นจ านวน 15.85 ลา้นบาท 

36.2 บริษทัได้ให้ธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือหลักกับบริษทัออกหนังสือค ้ าประกันสัญญาซ้ือขายของ
บริษทักบับริษทัคู่สัญญาเป็นจ านวนเงิน 103.58 ลา้นบาท 

36.3 บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีตกลงไวเ้พื่อให้ไดม้าซ่ึงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน
เงิน 48.43 ลา้นบาท 
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36.4 เม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 บริษทัผูรั้บจา้งผลิตแม่พิมพพ์ลาสติกรายหน่ึงของบริษทัไดย้ืน่ฟ้อง
บริษทัเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 13,535,524.00 บาท (รวมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 
7.5 ต่อปี) โดยอา้งวา่บริษทัผดิสัญญาซ้ือขายจา้งท าของ ต่อมาวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2561 บริษทั
ได้ยื่นค าให้การต่อศาลและด าเนินการฟ้องแยง้ พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายกลบัเป็นจ านวน 
196,848,039.00 บาท (รวมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี) คดีดงักล่าวยงัอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลแพง่ ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่คดีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่องบ
การเงิน 

 
37.   เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน 
   ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง ท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2562 ท่ีประชุมมีมติ

อนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทั ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินจ านวน
ทั้งส้ินไม่เกิน 45,926,395.60 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนซ่ึง
ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท และจากก าไรจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม
การลงทุนท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัอตัราภาษีร้อยละ 20 ของก าไรในอตัราหุ้นละ 0.01 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวนัท่ี  7 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
38. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต  
   สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช ้ 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่  

   โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2562 เป็นตน้ไป มีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เ ร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง

ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เ ร่ือง การรายงานทางการเ งินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน

และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 เ ร่ือง  การน ามาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 
(ปรับปรุง 2561) 

เ ร่ือง  การส ารวจและประเ มินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความ เ ก่ี ยวข้องอย่าง เฉพาะ เจาะจงกับ
กิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ 
ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึน
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี
เงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล
และการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 
โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 

2563 มีดงัน้ี 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ

ในหน่วยงานต่างประเทศ 
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้
จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

 
39.  การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 
ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึง
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไดเ้คยแสดงไวเ้ดิม 

  งบการเงินรวม (บาท) 

  ก่อนจดัประเภทใหม่  เพ่ิมข้ึน(ลดลง)  หลงัจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน     

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 469,272,047.25  65,657,930.49  534,929,977.74 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 108,347,744.67  (94,188,090.99)  14,159,653.68 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 30,550,389.38  28,530,160.50  59,080,549.88 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 375,023,172.25  85,161,441.99  460,184,614.24 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 60,419,594.40  (60,419,594.40)  - 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28,455,356.45  (24,741,847.59)  3,713,508.86 

งบกระแสเงินสด       

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560      

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ (โอนกลบั) (2,081,910.29)  2,081,910.29  - 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 18,802,439.40  (43,550,913.97)  (24,748,474.57) 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (44,374,015.06)  44,962,028.42  588,013.36 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,848,491.82)  3,036,447.91  (2,812,043.91) 

 ค่าแม่พิมพร์อตดัจ่าย 3,036,447.91  (3,036,447.91)  - 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8,189,597.73  (10,861,666.60)  (2,672,068.87) 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (15,720,509.62)  15,720,509.62  - 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,667,489.85  (4,858,843.02)  (191,353.17) 

 เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (184,992,326.75)  3,295,166.88  (181,697,159.87) 

 เงินสดจ่ายมดัจ าค่าซ้ือสินทรัพย ์ (21,741,968.88)  (6,788,191.62)  (28,530,160.50) 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

  ก่อนจดัประเภทใหม่  เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  หลงัจดัประเภทใหม่ 

งบแสดงฐานะการเงิน     

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560     

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 426,011,087.50  57,538,242.69  483,549,330.19 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 86,351,420.57  (75,010,001.57)  11,341,419.00 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26,798,906.98  17,471,758.88  44,270,665.86 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 406,843,964.34  77,086,295.25  483,930,259.59 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 53,927,544.65  (53,927,544.65)  - 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 26,326,150.60  (23,158,750.60)  3,167,400.00 

งบกระแสเงินสด       

   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560      

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้ (โอนกลบั) (2,081,910.29)  2,081,910.29  - 

 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 33,623,853.43  (36,929,863.38)  (3,306,009.95) 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (32,799,194.20)  34,847,953.09  2,048,758.89 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (5,848,491.82)  2,083,522.63  (3,764,969.19) 

 ค่าแม่พิมพร์อตดัจ่าย 2,083,522.63  (2,083,522.63)  - 

 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (21,249,628.14)  (10,861,583.07)  (32,111,211.21) 

 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (16,041,387.38)  16,041,387.38  - 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,731,499.43  (5,179,804.31)  551,695.12 

 
40. การอนุมติังบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2562 
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ประวติักรรมการ ผูบ้ริหาร  เลขานุการบริษทั และหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

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

ประธานกรรมการ / กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 69 ปี  
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Ceramic Engineering ,University of Missouri at Rolla, U.S.A. 

- ปรญิญาโท  Ceramic Engineering, University of Missouri at Rolla, U.S.A. 

- ปรญิญาตร ีสาขาเคมเีทคนิค (เกยีรตนิิยม) คณะวทิยาศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปรญิญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที ่44 

- ประกาศนียบตัรนกับรหิารระดบัสงู (นบส.) รุน่ 14 ส านกังานขา้ราชการพลเรอืน 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Financial Statement for Director (FSD) รุน่ที ่20/2013  

- หลกัสตูร Director Certification  Program (DCP) รุน่ที ่DCP70/2006   

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

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

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

 - ปี 2551 - 2552          ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม 
 - ปี 2546 - 2551 รองปลดักระทรวงอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม 
 - ปี 2543 – 2546 ผูอ้ านวยการส านกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม : กระทรวงอุตสาหกรรม 
 - ปี 2542 – 2543 อธบิดกีรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม  : กระทรวงอุตสาหกรรม 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - บรษิทั ศูนยบ์รกิารเหลก็สยาม จ ากดั (มหาชน) 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 15 กรกฎาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 7 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 
 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
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2.  นำยคงศกัด์ิ  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /รองประธานกรรมการ 

อำย ุ 79 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนสวา่งวทิยา 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2554 – ปจัจบุนั รองประธานกรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2553 – ปจัจบุนั กรรมการ: บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2546 – ปจัจบุนั กรรมการ: บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

3.   นำงมำลี  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
 

อำย ุ 75 ปี 
กำรศึกษำ - ประถมศกึษาปีที ่4 โรงเรยีนบ้านแพว้วทิยา 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
 

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 8 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สามญัจ านวน 88,241,747 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

15.37  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

โอนหุน้จ านวน 7,927,692 หุน้  
หุน้สามญัจ านวน 101,725,566 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 
17.72 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
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กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 

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

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

ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

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

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

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

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

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 1 มนีาคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 8 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สามญัจ านวน 101,725,566 หุน้ คดิเป็นสดัสว่น รอ้ยละ 17.72  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

โอนหุน้จ านวน 21,000,000 หุน้ รบัโอนหุน้จ านวน 7,927,692 หุน้  
หุน้สามญัจ านวน 88,241,747 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.37 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

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

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
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4.   นำยวิวรรธน์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  
ประธานกรรมการบรหิาร 

อำย ุ 53 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมการจดัการธรุกจิแหง่ประเทศไทย (TMA) 
- TMA Discovery Day 2018  
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- IOD Director Briefing รุน่ 1/2018  

- หลกัสตูร Financial Statements for Director (FSD) รุน่ 33/2017 

- หลกัสตูร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014 

- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที่ 32/2003 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- หลกัสตูรการปฏริปูธรุกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม" Brain รุน่ที ่2 

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 24/2017 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability  

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2558–ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 
 : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2561–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั 

(ชื่อเดมิ บรษิทั พเีจดบับลวิ ฟู้ดแพค็ จ ากดั) 
 - ปี 2557-2558 กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / ประธานกรรมการบรหิาร 

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2554– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2554–2557 กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ. คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2553– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2553– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 

 
 - ปี 2551– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 

(ชื่อเดมิ บรษิทั ปญัจวฒันามารเ์กต็ติง้ จ ากดั) 
 - ปี 2548– ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
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 - ปี 2547 – 2554 กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2530 –  2554 กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 7 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั พลาสเทค แลบ็ จ ากดั  
2. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
3. บรษิทั ปญัจวฒันา(เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
4. บรษิทั คอมโพสติมารเ์กต็ติง้ จ ากดั 
5. บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
6. บรษิทั แพน-เอเชยี เคมเีคลิ จ ากดั 
7. บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไมม่ ี

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 30 พฤศจกิายน 2530 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 31 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2561 

หุน้สามญัจ านวน 69,405,360 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 12.09  

5.  นำยสำธิต  เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ /กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 
รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด 

อำย ุ 51 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท การตลาด ภาคภาษาองักฤษมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 

สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

ซือ้หุน้จ านวน 230,000 หุน้  
หุน้สามญัจ านวน 6,050,000 คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 1.05 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นบุตรของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นพีช่ายนายสาธติ เหมมณฑารพ 
- เป็นพีช่ายดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  2/2  ครัง้ 
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กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

ส านกังานสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั กระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
- หลกัสตูรผูน้ าการสง่เสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital CEO) รุน่ที ่1 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่29/2017 

- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee รุน่ที ่11/2011 

- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่121/2011 

- หลกัสตูร Purposefully Designing a winning culture 

- หลกัสตูร Laws vs Business Practice – An Insider’s view 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557–ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / รกัษาการณ์ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานการตลาด  
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

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

 - ปี 2557–2558 กรรมการ : บรษิทั พเีจดบับลวิ ดริง๊คเ์ทค จ ากดั 
 - ปี 2538 – ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
 - ปี 2546 – 2554 กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2536 - 2546 กรรมการบรหิาร : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2534 - 2536 ผูจ้ดัการฝา่ยผลติ : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
  
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั มลิลแ์พค จ ากดั 
2. บรษิทั พลาสแทค แลบ็ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 9 ตุลาคม 2535 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 26 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สามญัจ านวน 32,661,428 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 5.69 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นบุตรของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นน้องชายนายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นพีช่ายดร.พริุฬห ์เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
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6.   ดร.พิรฬุห ์ เหมมณฑำรพ 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร  

อำย ุ 45  ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla 

- ปรญิญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla 

- ปรญิญาตร ีวศิวอุตสาหการ สถาบนัเทคโนโลยนีานาชาตสิรินิธร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สถาบนัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม 
- หลกัสตูรสรา้งเสรมิศกัยภาพผูบ้รหิารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อกา้วสู่ยคุดจิทิลั รุน่ที ่2 (EDIT รุน่ 2) 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่90/2011 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่150/2011 
- หลกัสตูร Director Breakfast Talk รุน่ที ่2/2011 
- หลกัสตูร Financial Statements for Director รุน่ที ่13/2011 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูร TLCA Executive Development Program รุน่ 13/2014                                                                                                            
สภาวชิาชพีบญัช ี
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 

สถาบนัพระปกเกล้า 
- ประกาศนียบตัรขัน้สงูการบรหิารเศรษฐกจิสาธารณะ ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู รุน่ที ่11/2013  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
-  หลกัสตูรธรรมศาสตรเ์พื่อสงัคม รุน่ที ่5  

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2560 -ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบรหิารและพฒันาองคก์ร 
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2561–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2561–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 
 - ปี 2556 -2560 กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2553–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
 - ปี 2554–2556 กรรมการ/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / 

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/  

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 8/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 1/2  ครัง้ 
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ผูอ้ านวยการสายงานปฏบิตักิารและหว่งโซ่อุปทาน  / 
ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551-2554 กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานการผลติ /  
ผูอ้ านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ 
: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 - ปี 2547-2551 ผูอ้ านวยการหลกัสตูรการจดัการมหาบณัฑติ   
: วทิยาลยัการจดัการ มหาวทิยาลยัมหดิล 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

 
7.   นำงสำวจรญัญำ  แสงสุขดี 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 54 ปี 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 7 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1. บรษิทั ปญัจวฒันา (เทยีนจนิ) พลาสตกิ จ ากดั 
2. บรษิทั เอลแิกน็ซ ์แพคเกจจิง้ จ ากดั 
3. บรษิทั พ.ีเจ.คอมโพสติ จ ากดั 
4. บรษิทั คอมโพสติ โฮลดิง้ จ ากดั 
5. บรษิทั ธรรมานามยัเฮลทค์ซูนี จ ากดั 
6. บรษิทั แสงสตัต จ ากดั 
7. บรษิทั ปญัจวฒันา (เจยีงซู) พลาสตกิ จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 8 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สามญัจ านวน 35,688,640 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 6.22  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 
 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี- 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร 

- เป็นบุตรของนายคงศกัดิ ์เหมมณฑารพ 
- เป็นบุตรของนางมาล ีเหมมณฑารพ 
- เป็นน้องชายนายววิรรธน์ เหมมณฑารพ 
- เป็นน้องชายนายสาธติ เหมมณฑารพ 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 8/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

- Mini Master of Management Program  NIDA, University of California at Berkeley, USA 
- ปรญิญาตร ีวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

กำรอบรมบทบำท 
หน้ำท่ีกรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
-  หลกัสตูร Financial Statements for Director รุน่ที ่33/2017 
-  หลกัสตูร Board Matters  & Trends รุน่ที ่3/2017 
-  หลกัสตูร Audit Committee Forum รุน่ที ่1/2016 
- หลกัสตูร Family Business Governance for Sustainability รุน่ที ่2/2015 
- หลกัสตูร Anti-Corruption for Executive Program รุน่ที ่14/2015  
- หลกัสตูร Anti-Corruption: The Practical Guide  รุน่ที ่16/2015  
- หลกัสตูร Monitor the system of Internal Control and Risk  รุน่ที ่7/2009  
- หลกัสตูร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ที ่9/2009  
- หลกัสตูร Monitor the Internal Audit Function รุน่ที่ 6/2009  
- หลกัสตูร Monitor Fraud Risk Management รุน่ที ่1/2009  
- หลกัสตูร  Director Certification Program รุน่ที่ 96/2007  
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ที่ 27/2009  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program รุน่ที ่62/2007 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2554 – ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2540 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั แทก็ซ์สเปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
 - ปี 2539 – ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ  : บรษิทั บางกอกเทรนน่ิงเซน็เตอร ์จ ากดั 
 - ปี 2550 - 2554 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ :  บรษิทั กรุ๊ปลสิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2549 – 2554 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ   

: บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน)  
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 

1. บรษิทั แทก็ซส์เปเชยีลลสิท ์จ ากดั 
2. บรษิทั บางกอกเทรนน่ิงเซน็เตอร ์จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั 

- ไมม่ ี

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 8 ปี 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2561 

หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
-ไมม่-ี 
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ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

-ไมม่-ี 

ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำร
ใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ 

-ไมม่-ี 

ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั                                                 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ                   6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                   2/2  ครัง้ 

 
8. รศ.ดร.เอกชยั  นิตยำเกษตรวฒัน์ 

กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 
/ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

อำย ุ 55 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาเอก สาขาการเงนิ  สถาบนัการศกึษา  University of Mississippi, 

- ปรญิญาโท สาขาบรหิารธรุกจิการเงนิ  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ี สาขาวทิยาศาสตร(์เคมวีศิวกรรม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่240/2017 
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders รุน่ที ่9/2017 
- หลกัสตูร Compensation Survey รุน่ที ่1/2011  
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013  
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committeeรุน่ที ่12/2011 
- หลกัสตูร Director Accreditation   Program (DAP) รุน่ที ่35/2005  

ประวติักำรท ำงำน -  2554 -ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  :  
บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการการตรวจสอบ  :  
บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2553–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
: บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
(ชื่อเดมิ บรษิทั ยนิูเวอรแ์ซล แอดซอรบ์เบน้ท ์แอนด ์เคมคิลัส ์จ ากดั (มหาชน))  

 - ปี 2552–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 - ปี 2551–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ : บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2549–ปจัจบุนั กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ : 
บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2550 – 2553 คณบดคีณะบรหิารธรุกจิ : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ 

 - ปี 2547 – 2549 รองคณบดฝีา่ยวางแผนและพฒันา : สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
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กำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - บรษิทั สตารส์ ไมโคร อเิลก็ทรอนิกส ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ยเูอซ ีโกลบอล จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั ทอีารซ์ ีคอนสตรคัชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
- บรษิทั เจตาแบค จ ากดั (มหาชน) 

 

 
9.   นำยณัฐวฒิุ  เขมะโยธิน 
กำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษทั 

กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

อำย ุ 50 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of Dallas, Irving, Texas  

- ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี
กรรมกำร 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
-  หลกัสตูร Driving Strategic Success with IT Governance (ITG) รุน่ที ่3/2016 
-  รายงานผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557   
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ที ่2/2013 
- หลกัสตูร Director Certification Program รุน่ที ่70/2006 

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ข ัน้พืน้ฐาน) รุน่ที ่2/2559 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557-ปจัจบุนั กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554–2557 กรรมการ / กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2556–ปจัจบุนั กรรมการ : บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 1 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1) บรษิทั จที ีเวลธ ์แมเนจเมนท ์จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 8 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สามญัจ านวน 156,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.03  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร -ไมม่-ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ -ไมม่-ี 
ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
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 - ปี 2547–ปจัจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั นูนา จ ากดั 
 - ปี 2548–2552 กรรมการผูจ้ดัการ : บรษิทั โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2545–2548 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ ส านักคณะกรรมการ  

: บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จ ากดั(มหาชน) 
 - ปี 2544–2545 ผูจ้ดัการอาวโุส ฝา่ยวาณิชธนกจิ : ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี

 

 ประวติัผูบ้ริหาร และ เลขานุการบริษทั 
 
1.  นำงพริม  ชยัวฒัน์ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 
อำย ุ 43 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปรญิญาตร ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการไทย 
- หลกัสตูร Anti-Corruption the Practical Guide รุน่ที ่36/2017 
- หลกัสตูร Audit Committee Program รุน่ที ่37/2011  
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management รุน่ที ่6/2011  
- หลกัสตูร Effective Minute Taking รุน่ที ่19/2011  
- หลกัสตูร Company Secretary Program รุน่ที ่37/2010  
- หลกัสตูร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ที ่9/2009  

กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 บรษิทั  ไดแ้ก่ 
1. บรษิทั นูนา จ ากดั 
2. บรษิทั นอรธ์แครบิเบยีนอนิเตอรเ์ทรด จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร 28 มกราคม 2554 
จ ำนวนปีท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 8 ปี  
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สามญัจ านวน 260,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.05  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร -ไมม่-ี 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ -ไมม่-ี 
ประวติักำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561 คณะกรรมการบรษิทั 9/9  ครัง้ 
 คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 6/6  ครัง้ 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2  ครัง้ 
 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 1/1  ครัง้ 
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สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูรพืน้ฐานกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทัจดทะเบยีน รุน่ที ่11/2014  
- หลกัสตูรผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั รุน่ที ่29/2014  

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ 
-  หลกัสตูรนกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่104) 
-  หลกัสตูรนกับญัชภีาษอีากร (หลกัสตูรที ่105) 
-  หลกัสตูรความรูพ้ืน้ฐานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร์ 
-  หลกัสตูร TFRS 2561 รุน่ที ่2/61 (หลกัสตูรยอ่ย 702) 
-  หลกัสตูรกรอบแนวทางการควบคมุภายใน J-SOX 
-  หลกัสตูรเทคนิคการสรา้งระบบงานทีด่ ี(หลกัสตูรที่ 3) 
-  หลกัสตูรเทคนิคการสรา้งระบบงานทีด่ ี(หลกัสตูรที่ 4) 
-  หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้ Advance) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร การบรหิารความเสีย่ง (ขัน้พืน้ฐาน) รุ่นที ่2/2559 
- หลกัสตูร Consolidated Financial Management 
- หลกัสตูร การป้องกนัการทุจรติในองคก์ร รุ่นที ่5  
- หลกัสตูร Consolidated Financial Management  
- หลกัสตูร Beyond Treasury Management  

อื่นๆ 
-  CFO Innovation Forum (CFO Innovation) 
- หลกัสตูร การจดัท างบการเงนิรวม และการจดัมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัย ์                                       
(กรณีศกึษาการจดัท างบการเงนิของบรษิทัจดทะเบยีน ปี 2558 
-  หลกัสตูร การวเิคราะหห์ลกัทรพัยท์ีม่กีารซือ้ขายควบรวมกจิการ ศูนยส์ง่เสรมิพฒันาความรูต้ลาดทุน  
-  หลกัสตูร การเตรยีมความพรอ้มในการออกหุน้กู ้สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  
-  Management Communication Sasin Business English 
-  Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability    
   โดยตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
-  Draft Transfer Pricing Law PWC 

ประวติักำรท ำงำน - ปี 2557 – ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั  
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2554 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ / เลขานุการบรษิทั 
:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 

 - ปี 2551 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานบญัชแีละการเงนิ :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2549 – 2550 ผูจ้ดัการฝา่ยบญัช ี:  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2546 – 2549 หวัหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงนิ :  บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 
 - ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate 
 - ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
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ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 
 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
 

2. นำยเสกสรรค ์สินบนัลอืกลุ 
ต ำแหน่งในบริษทั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์
อำย ุ 45 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ีเทคโนโลยพีลาสตกิ  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2559 – ปจัจบุนั ประธานเจา้หน้าทีส่ายงานวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2554 – 2559 ผูอ้ านวยการสายงานวจิยัและพฒันา 

: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2539 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานวจิยั และพฒันา: บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั 

 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 หุน้สามญัจ านวน 364,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.06  
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 
 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 

กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั (คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่
บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 
 
 
 
 
 
 
 

- ไมม่ ี– 
- ไมม่ ี– 
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 ประวติัผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 
1. นำงสำวจิตตรำภำ  ศิริสมัพนัธ์ 
ต ำแหน่งในบริษทั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชอีาวโุส  
อำย ุ 36 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการเงนิ (ภาคภาษาองักฤษ) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ

บญัช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
- ปรญิญาตร ีสาขาการบญัช ีคณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 

หลกัสตูรเกี่ยวกบัดา้นบญัช ีอยา่งต่อเน่ือง 

ประวติักำรท ำงำน ปี 2559 – ปจัจบุนั ผูจ้ดัการบญัชอีาวโุส บรษิทัปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2557 – 2559 Business Planning Analyst manager  

บรษิทั อลัคอน แลบอราทอรสี ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ปี 2556 – 2557 Business Planning Analyst  

บรษิทั อลัคอน แลบอราทอรสี ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 ปี 2555 – 2556 ผูจ้ดัการบญัช ี 

บรษิทั เคเอสเค ประกนัภยั (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 ปี 2554 – 2555 Audit Manager  

บรษิทั ไพรซ์วอเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอบเีอเอส จ ากดั 
 ปี 2548 – 2554 Assistance Auditor 

บรษิทั ไพรซ์วอเทอรเ์ฮาสค์เูปอส ์เอบเีอเอส จ ากดั 
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - ไมม่ ี- 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
 

 

 ประวติัหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
2. นำงสำวสุพตัตรำ   นิจจะยะ 
ต ำแหน่งในบริษทั หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 

อำย ุ 30 ปี 
กำรศึกษำ - ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการอุตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย ์

 
 
 

สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
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กำรอบรม 
บทบำทหน้ำท่ี 

- การทุจรติทีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเบือ้งตน้ 
- วธิกีารประเมนิความเสีย่ง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน 
Entis Management 
- Successful Leaderships and Supervisory Skills Technique 
สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
- Compliance and Compliance Audit 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
- กลไกส าคญัในการก ากบัดแูลและการสรา้งคุณคา่เพิม่ทางธรุกจิ 
- การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
- หลกัการบรหิารกจิการที่ด ี

 
ประวติักำรท ำงำน - ปี 2558–ปจัจบุนั หวัหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2557 – 2558 เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน : บรษิทั ปญัจวฒันาพลาสตกิ จ ากดั (มหาชน) 
 - ปี 2556 – 2557 เจา้หน้าที ่Qsys Auditor : บรษิทั มาลนีโกลด ์โปรดกัส์ 
 - ปี 2554 – 2556 เจา้หน้าทีว่ศิวกรรม : บรษิทั อนิเดก็ซ ์อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากดั 

 
 

กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร / อ่ืนๆ ในปัจจบุนั 
กิจกำรท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กิจกำรท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน - ไมม่ ี- 
กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษทั - ไมม่ ี- 
ควำมสมัพนัธท์ำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร - ไมม่ ี- 
ส่วนได้เสียทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกิจกำรใดๆ ท่ีบริษทัหรือบริษทัย่อยเป็นคู่สญัญำ - ไมม่ ี- 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - ไมม่ ี- 
กำรซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องบริษทัระหว่ำงปี 2561 
กำรถือครองหลกัทรพัยข์องบริษทั  
(คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภำวะ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561) 

- ไมม่ ี- 
- ไมม่ ี- 
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