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สารจากคณะกรรมการ

เรียน ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ในปี 2561 เศรษฐกิจ ไทยมีก ารเปลี่ย นแปลงไปในทางที่ดีข้นึ เมื่อ เทีย บกับ ปี ก่ อ นทัง้ ป จั จัย ด้า นการเมือ งและ
เศรษฐกิจ ถึงแม้จะมีความกังวลผลกระทบจากสงครามการค้า และการชะลอตัวของเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ อย่างไรก็ดี
ภาครัฐได้พยายามออกนโยบาย มาตรการต่างๆ รวมถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเร่งรัดการลงทุนและกระตุ้นรายจ่ายภาค
ครัวเรือน สาหรับบริษัท ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“บริษทั ”) ยังคงมุ่งมันที
่ จ่ ะรักษาอัตราการ
เติบโตของบริษทั โดยในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั และบริษทั ในเครือมีการเติบโตยอดขายถึงร้อยละ 10.44 อย่างไรก็ดี เนื่องจากมี
การลงทุนและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงครึง่ ปี หลัง ซึง่ มีค่าใช้จ่ายจากการลงทุนและการลองตัวอย่าง รวมถึงการควบคุม
ของเสียที่ยงั ไม่ดี รวมถึงภาวะราคาวัตถุ ดิบที่สูงขึ้นอย่างมากส่งผลให้ในไตรมาส 3 ของปี 2561 ประสบภาวะขาดทุน
อย่างไรก็ดี ทางบริษทั เร่งแก้ปญั หาดังกล่าวให้คลีค่ ลายจนทาให้ในไตรมาส 4 ของปี 2561 กลับมามีกาไร ซึง่ ส่งสัญญาณทีด่ ี
อย่างต่อเนื่องในปี หน้า โดยฝา่ ยบริหารมีความเชื่อมันว่
่ าในปี 2562 ภาพรวมยอดขายของลูกค้าทัง้ กลุ่มชิน้ ส่วนยานยนต์ และ
โรงพ่นสี และบรรจุภณ
ั ฑ์นมจะสามารถรักษาอัตราการเติบ โต เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการที่จะทยอยขายเชิง
พาณิชย์
สาหรับกลุ่มสินค้าชิน้ ส่วนยานยนต์และงานพ่นสี มีทศิ ทางการขยายตัวได้ดี โดยเฉพาะช่วงครึง่ ปี หลังต่อเนื่องไปถึง
ปี หน้า โดยได้มกี ารขยายการลงทุนเพิม่ เติมในส่วนของบู้ธพ่นสีขนาดเล็ก เพื่อรองรับงานที่กาลังจะเข้ามาในช่วงกลางปี
2562 ทัง้ นี้ จะเริม่ ทยอยขายงานนิวโมเดลของชิน้ ส่วนยานยนต์ต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี หน้า
สาหรับกลุ่มสินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก อัตราการเติบโตของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ กว่าปี ก่อน เนื่องจากตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์
น้ามันหล่อลื่นไม่มภี าวะตลาดหดตัวอย่างรุนแรงเช่นครึง่ ปี หลังของปี 2560 อีกทัง้ บริษทั สามารถออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุม่
บรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ย วได้ห ลายรายการ อย่า งไรก็ดี มีป จั จัยลบในส่ว นของบรรจุ ภัณ ฑ์น้ า ยาเคมี ที่ลูก ค้าได้ร ับ
ผลกระทบจากการรณรงค์ลดการใช้สารพาราควอตจนทาให้ลูกค้าบางรายยกเลิกการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว รวมถึง
ปจั จัยด้านราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ า การส่งออกที่ยงั ไม่ฟ้ื นตัวส่งผลให้การเติบโตของบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ายาเคมีและกลุ่ม
สินค้าบรรจุภณ
ั ฑ์อุปโภคบริโภคยังทรงตัว นอกจากนี้ จากภาวะราคาวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้การปรับราคา
สินค้าบางรายการไม่ทนั กับต้นทุนทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ เป็ นตัวกดดันความสามารถทากาไรของบริษทั
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สาหรับบริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัดซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยในประเทศจีนทีด่ าเนินธุรกิจหลักในการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่น ก็ได้รบั ผลกระทบของราคาวัตถุดบิ ทีส่ งู ขึน้ เช่นกัน รวมถึงความผันผวนของรายได้ ทาให้ผล
ประกอบการแย่ลง ซึง่ ฝ่ายบริหารได้พยายามแก้ปญั หาโดยการลดต้นทุนและเจรจาลูกค้าเพื่อปรับราคาได้บางราย รวมถึง
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการลงทุนทีบ่ ริษทั ปญั จวัฒนา(เจียงซู) พลาสติก จากัด ในส่วนค่าเช่า และค่าเครื่องจักร โดยคาดว่าจะมี
ยอดขายเข้ามาตามสัญญาภายในปี 2562 ทัง้ นี้คาดการณ์ว่าตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นที่ประเทศจีน ยังคงสามารถ
เติบโตได้ดี เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศจีนมีการขยายตัวและมีนโยบายกระจายรายได้ไปยังถิ่นชนบทและชนชัน้ กลาง
ทาให้คนจีนโดยทัวไปมี
่ กาลังซือ้ ทีส่ งู ขึน้ และมีการจับจ่ายใช้สอยในภาคครัวเรือนมากขึน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) มีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะผลักดันให้บริษทั ก้าวต่อไปด้วยความมันคงอย่
่
าง
ต่อเนื่อง มีความมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนากระบวนการผลิต รักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายตลาด ควบคู่ไปกับ
การเพิม่ กาลังการผลิต เพื่อเพิม่ อัตราการเติบโตทัง้ ในส่วนของกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก และชิ้ นส่วนยานยนต์อย่างสูงสุด
ตลอดจนการพิจารณาถึงความเสีย่ งของการลงทุนเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของบริษัทบรรลุตามเป้าหมาย โดยใช้หลักความ
ระมัดระวัง การศึกษาผลตอบแทน วิเคราะห์ถงึ องค์ประกอบความเสีย่ งอย่างรอบคอบในทุกๆด้าน ในส่วนของช่องทางการ
จัดหาเงินทุน บริษทั มีการรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี บั สถาบันการเงิน และแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต
สาหรับแผนการดาเนินงานในปี 2562 บริษัทตัง้ เป้าหมายการเติบโต และการรักษาความสามารถทากาไร ให้
สามารถตอบสนองประโยชน์สูงสุด อย่างยังยื
่ นของผูถ้ อื หุน้ (Optimize Shareholder Wealth) และดาเนินงานตามกรอบ
นโยบายตามหลักกากับดูแลกิจการทีด่ ี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกท่าน โดยในปี 2561 ทีมบริหารมีความ
มุ่งมันที
่ จ่ ะปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิต เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการขยายตลาด เพื่อเพิม่ อัตรา
การเติบโตในตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ในประเทศไทยและประเทศจีน และในส่วนของอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ และงานพ่นสี
คณะกรรมการบริษทั และคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานของบริษทั ทุกท่าน พวกเรามีความภาคภูมใิ จในการ
ทางาน พร้อมทีจ่ ะมุ่งมันแสวงหาผลประโยชน์
่
สงู สุดให้กบั บริษทั ตลอดจนดาเนินธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจ
ต่ อ สิ่งแวดล้อ ม มุ่ งมัน่ ในการพัฒนาองค์กรอย่า งยังยื
่ น คณะกรรมการบริษัทขอขอบ พระคุณท่ านผู้ถือ หุ้น คู่ค้า ลูก ค้า
พนักงาน ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ย รวมถึงสถาบันการเงิน ทีส่ นับสนุนการดาเนินงานของบริษทั ด้วยดีมาตลอด และขอให้เชื่อมัน่
ว่าบริษัทจะสานต่ อความมุ่งมันและทุ
่
่มเทในการดาเนิ นธุรกิจอย่างรอบคอบ รัดกุม โปร่งใส ยึดมันในหลั
่
กจรรยาบรรณ
บรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยังยื
่ น เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ กีย่ วข้อ งทุกฝ่าย และเป็ นองค์กรทีเ่ จริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
.

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

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการ
เรียน ผูถ้ ือหุ้น บริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด
(มหาชน)
/

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

3. นายณัฐวุฒิ เขมะโยธิน กรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ

นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ ต ามขอบเขตความรับ ผิด ชอบที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั อย่างเป็ นอิสระ ในการตรวจสอบและสอบ
ทานให้บริษทั มีการกากับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของบริษทั เป็ นไปเพื่อประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นโดยรวม
โดยปราศจากการขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและผูบ้ ริหารได้ปฏิบตั หิ น้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต ความรับผิดชอบ และเป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ มีการประชุม ทัง้ สิ้นรวม 6 ครัง้ โดยมีการหารือและ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผูต้ รวจสอบภายในและผู้สอบ
บัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ดังนี้
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1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทาน
งบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจา
รายไตรมาส และประจาปี 2561 ซึ่งได้จดั ทาตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ของไทยและสอดคล้อ งกับ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยพิจารณาจากนโยบาย
บัญชีทส่ี าคัญ รายงานทางการเงินที่มนี ัยสาคัญ การประมาณการ
ทางบัญชี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลที่
สาคัญ ร่วมกับผู้สอบบัญ ชี และฝ่ายจัดการ พร้อ มให้คาแนะนา
รวมถึงข้อ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ ก่อนจะให้ความเห็นชอบและ
น าเสนอคณะกรรมการบริษ ัท เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า การจัด ท างบ
การเงินของบริษทั มีความเชื่อถือได้ ทันเวลา และมีการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ในงบการเงิน อย่ า งเพีย งพอ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ใ ช้ ง บ
การเงิน และเป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ข องตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ รวมถึง มาตรฐานบัญ ชีต ามหลัก การบัญ ชีท่ี
รับรองทั ่วไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการของบริษทั เข้าร่วม
ประชุ ม 1 ครัง้ เพื่อ ปรึก ษาหารือ กัน อย่ า งอิ ส ระถึง ข้อ มู ล ที่ ม ี
ความสาคัญในการจัดทางบการเงิน รวมทัง้ ประเด็นที่พบจากการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงิน และความเป็ นอิสระของผูส้ อบ
หากผู้สอบบัญ ชีพบพฤติการณ์ อ นั ควรสงสัย เกี่ยวกับ การทุ จริต
หรือ การฝ่า ฝื น กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งกับ การปฏิบ ัติห น้ า ที่ข อง
กรรมการและผู้บริหาร ให้ผสู้ อบบัญชีรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งผูส้ อบบัญชีแจ้งว่า สาหรับปี
2561 ผู้ส อบบัญ ชีไ ม่ได้ม ีข้อ สังเกตที่ม ีนัย ส าคัญ และไม่พ บ
พฤติการณ์อนั ควรสงสัย นอกจากนี้ยงั ได้รบั ความร่วมมือจากฝา่ ย
บริหารหรือฝา่ ยจัดการ ของบริษทั ในการปฏิบตั หิ น้าที่ของผูส้ อบ
บัญชีเป็ นอย่างดี

2. ความเพี ย งพอของระบบควบคุม ภายใน การบริ ห าร
ความเสี่ ยง การก ากั บ ดู แ ลกิ จก ารที่ ดี แล ะการ
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทาน
จากรายงานผลการตรวจสอบของสานักตรวจสอบภายใน และผล
การประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวปฏิบตั ิด้าน
การควบคุม ภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2013
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และแนวทางของก.ล.ต. รวมทัง้ พิจ ารณาและติด ตามผลการ
ปฏิ บ ัติ ต ามข้ อ เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่อง เพื่อการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้ การปรับปรุงการปฏิบตั ิงานดังกล่าว การ
สนับสนุ นให้มกี ารประเมินความเสีย่ งการทุจริตคอร์รปั ชั ่นภายใน
องค์ ก ร คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ มี
ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั มีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
ความเป็ นอิ ส ระของส านั ก ตรวจสอบภายใน ขอบเขตการ
ปฏิบตั ิงาน พิจารณาอนุ ม ตั ิแผนงานตรวจสอบภายในประจาปี
2561 ที่จดั ทาขึ้นตามความเสีย่ งที่มสี าระสาคัญของบริษทั และ
มุ่งเน้นให้ตรวจประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ านที่เป็ นจุดควบคุมที่
ส าคัญ มีก ารทบทวนนโยบาย เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจได้ ว่ า ระบบการ
ควบคุม ภายในมีป ระสิท ธิภ าพทัง้ ในส่วนของประเทศไทยและ
ประเทศจีน ซึ่งที่ผ่านมาได้ม ีการพบปะหารือ กับผู้สอบบัญชีรบั
อนุ ญาตของบริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด และ
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ และการติดตามผลการแก้ไข
ตามรายงานการตรวจสอบ เพื่อ รับทราบสาเหตุ ปญั หาและให้
คาแนะนาในการพัฒ นาปรับปรุงการปฏิบ ัติงานตรวจสอบให้มี
ประสิท ธิภ าพ ตลอดจนได้พิจ ารณาแนวทางในการปรับ ปรุ ง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน โดยเปิ ดโอกาสให้หน่ วยงานต่างๆ
ได้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ตรวจสอบภายใน และเสนอ
ความเห็น เพื่อ ปรับ ปรุ ง คุ ณ ภาพงานตรวจสอบได้อ ย่ า งอิส ระ
รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณ จานวนบุคลากร
แผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสานักตรวจสอบภายใน
เพื่อ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ได้หารือ กับ หัว หน้ า
ส านั ก ตรวจสอบภายในโดยไม่ ม ีฝ่ า ยจัด การอย่ า งสม่ า เสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทานระบบ
การบริหารความเสีย่ งของบริษทั จากการประชุมร่วมกับผูบ้ ริหาร
และคณะกรรมการบริษ ัท รวมทัง้ ได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะและการ
ปรับ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ร ะบบการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษ ัท มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็น
ว่าบริษทั มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิผล
และมีความเป็ นอิสระ แผนงานตรวจสอบประจาปี สอดคล้องกับ
เป้ าหมายและความเสี่ย งของบริษ ัท ผลการปฏิ บ ัติง านของ
หน่วยงานตรวจสอบภายในบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ บุคลากร

และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบมีความเพียงพอและได้รบั การ
พัฒ นาอย่า งเหมาะสม สอดคล้อ งกับ มาตรฐานสากลของการ
ปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้สอบทาน
การด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ว่ า เป็ นไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับธุรกิจของบริษทั
และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มผี ลกระทบต่อ
การดาเนิ นธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ มีความเห็นว่า บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อ ง โดยไม่พบว่า มีการฝ่าฝื นหรือ ไม่ปฏิบตั ิตามที่เป็ น
สาระสาคัญ

4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
รายการที่เ กี่ย วโยงกัน หรือ รายการที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ ของบริษทั เป็ นประจาทุกไตรมาส โดยยึดหลักความ
สมเหตุสมผล ความโปร่งใส การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็ น
ปกติทางธุรกิจ และประโยชน์ สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยว
โยงกันที่ได้พจิ ารณานัน้ เป็ นรายการที่เข้าข่ายเป็ นธุรกิจปกติท่มี ี
เงื่อ นไขการค้าทั ่วไป มีค วามสมเหตุ สมผล เป็ น ธรรมและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั

5. การกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ให้ความสาคัญ
เป็ นอย่างยิง่ กับการส่งเสริมและมุง่ เน้นให้ดาเนินงานตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้การส่งเสริมและ
ติด ตามความคืบ หน้ า ของกระบวน การพัฒ นาการก ากับ ดูแ ล
กิจการที่ดแี ละความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2561 จัดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกากับดูแล
กิจ การที่ดี คู่ม ือ จรรยาบรรณธุร กิจ และมาตรการต่ อ ต้า นการ
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น รวมทัง้ ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จาเป็ น
เพื่อพัฒนาระบบกากับดูแลกิจการที่ดใี ห้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อัน
เป็ นการสร้างความมั ่นใจแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม

จากการที่บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
รวมถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัดพร้อมทัง้ ปรับปรุงและ
พัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น ให้ ม ีก ารปฏิ บ ัติ ต่ อ ผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้อ งอย่างเป็ นธรรมและทั ่วถึง ส่งผลให้บริษทั ได้รบั รางวัล
ด้านการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
 ผลประเมิน จากผลส ารวจ รายงานการก ากับ ดู แ ล
กิจ การที่ดีข องบริษ ัท จดทะเบีย น ประจ าปี 2561 มีค ะแนนใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ระดับ 4 ดาว (ดีมาก)” จัดโดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
 ผลประเมินคุณภาพ การจัดประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นใน
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ (Annual
General Meeting – AGM) ประจาปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย

6. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิ จารณา คัดเลือก
และเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
คัดเลือ กความเหมาะสมของผู้สอบบัญ ชี และการเสนอแต่ งตัง้
ผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ความสามารถในการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรมพลาสติกและ
คุณภาพงานของผูส้ อบบัญชีในรอบปี ท่ผี ่านมา สถานะของผูส้ อบ
บัญชี ทีม งานผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
เสมอ ข้อจากัดที่มสี าระสาคัญและข้อกาหนดของหน่ วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง รวมถึงการพิจารณาให้มกี ารหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตาม
ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผูส้ อบ
บัญ ชีม ีค วามเป็ น อิ ส ระและเป็ น กลางในการปฏิบ ัติง านอย่ า ง
แท้จริง
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ได้พจิ ารณา
ผลการปฏิบ ัติง านของผู้ส อบบัญ ชี บริษ ัท สอบบั ญ ชีธ รรมนิ ติ
จากัด ได้ประเมินความเป็ นอิสระและผลการปฏิบตั งิ านสาหรับปี
2561 ซึ่งเป็ นปี ท่ี 10 ของบริษทั สอบบัญชีและเป็ นปี ท่ี 1 ของ
ผู้สอบบัญชีท่ลี งนามรับรองงบการเงิน โดยเห็นว่าเป็ นผู้มคี วาม
เข้าใจธุรกิจของบริษทั เป็ นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็ น
อิสระ มีความเป็ นกลาง มีประสบการณ์ มีความสามารถและส่ง
มอบงานตรวจตามเวลาอย่ า งสม่ า เสมอ มีผ ลการปฏิบ ัติง าน
โดยรวมอยู่ ใ นระดับ ที่ น่ า พอใจ มี ค วามเป็ นอิ ส ระเพี ย งพอ

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 5
บริษทั ปญจวั

เห็นสมควรให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อขออนุ มตั ิต่อ ที่
ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 ให้แต่งตัง้
1. นายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล
เลขที่ 8134 และ/หรือ
2. นายธนะวุฒ ิ พิบูลย์สวัสดิ ์
เลขที่ 6699 และ/หรือ
3. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง
เลขที่ 7517

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต

ส าหรับ ปี 2562 เป็ นปี ที่ 11 ของบริ ษ ัท สอบบัญ ชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีจานวนเงินไม่เกิน 2,010,000 บาทต่อ ปี
โดยรวมค่าตรวจสอบและรับรองการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) กรณีมกี ารตรวจสอบและรับรองบัตร
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติม ค่าตรวจสอบบัตรละ 40,000
บาท กรณี ม ีก ารเปิ ดบริษทั ย่อ ยในระหว่างปี ใ ห้ก าหนดค่า สอบ
บั ญ ชี ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น 100,000 บาทต่ อ หนึ่ ง บริ ษ ั ท ทั ้ง นี้ ไ ม่ ร วม
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่น เช่ น ค่ า พาหนะเดิน ทางปฏิบ ัติง านต่ า งจัง หวัด
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อเสนอข้างต้น ไม่มคี วามสัมพันธ์และไม่ม ี
ส่ ว นได้ เ สี ย กั บ บริ ษ ั ท ผู้ บ ริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

7. การปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิ จการที่ดี
คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ มีก าร
ประเมิน ผลการปฏิบ ัติห น้ า ที่ โดยการประเมิน ตนเองแบบราย
คณะและรายบุคคลตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้
ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
และกฎบัต รของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ น ประจ าทุ ก ปี
เพื่อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า มีก ารก าหนดขอบเขตหน้ า ที่ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
ครบถ้ ว นตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ ม อบหมายอย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ เป็ น ไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดี เพื่อ
ประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ มีความเห็น
โดยรวมว่า ได้ปฏิบตั หิ น้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษ ัท อย่ า งเพีย งพอและครบถ้ว น โดยใช้
ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็ น
อิสระ ไม่มขี ้อจากัดในการรับทราบข้อมูลจากผู้บริหาร พนักงาน
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และผูเ้ กี่ยวข้อง ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝา่ ยอย่างเท่าเทียมกัน

รายงานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สาหรับปี 2561 เป็ นปี ท่สี ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะ
นาไปสูท่ ศิ ทางที่ดขี น้ึ เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปี ท่ผี ่านมาบริษทั ได้มกี าร
จัดตัง้ บริษทั ย่อ ย ณ เมือ งเจียงซู ประเทศจีน เพื่อ รองรับ
ยอดขายใหม่ของตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ ในส่วนของตลาดชิ้นส่วน
ยานยนต์ได้มกี ารอนุ มตั กิ ารลงทุนขยายบู้ธพ่นสีขนาดกลาง
ด้วยศักยภาพของบริษทั ที่เป็ นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า ทา
ให้ได้รบั ความไว้วางใจและสามารถรักษาอัตราการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสาคัญในการเติบโตของบริษทั
อย่างมั ่นคง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม
ติดตามแผนบริหารความเสีย่ งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม ั ่นใจว่า
แผนดัง กล่ าวสอดคล้อ งกับสถานการณ์ ท่ีเ ปลี่ย นแปลงไป
โดยพิจารณาในหลายมิติ รวมถึงพิจารณาความเสีย่ งด้านกล
ยุทธ์ในการสร้างคุณค่าให้องค์กรในอนาคต ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และการบริหารความเสีย่ งทางด้านการเงิน

คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง ซึ่งประกอบด้ว ยกรรมการ
จานวน 6 คน เป็ นกรรมการอิสระ 3 คน ทาหน้ าที่กากับดูแล
และสนับสนุ นให้มกี ารบริหารความเสีย่ งที่มปี ระสิทธิภาพทั ่วทัง้
องค์กร ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้
มี ก ารประชุ ม รวมทั ้ง สิ้ น 2 ครั ง้ ซึ่ ง มี ส าระส าคัญ ในการ
ปฏิบตั งิ านได้ดงั ต่อไปนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และ
สอดคล้ อ งกับ สภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท และ
อุตสาหกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2. ทบทวนวิสยั ทัศน์ และพันธกิจขององค์กร เพื่อกาหนดทิศ
ทางการเติบโตอย่างยั ่งยืน บนกรอบแนวทางการบริหารความ
เสี่ยงที่หลากหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และ
ความเสีย่ งด้านการเงิน
3. พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นแผนบริหารความเสีย่ ง (Mitigation
Plan) สาหรับรายการความเสี่ยงที่มผี ลต่อแผนธุรกิจปี 2561
และมีก ารติด ตามความคืบ หน้ า อย่า งสม่ า เสมอ เพื่อ บริห าร
จัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สาคัญขององค์กร และในแต่
ละสายงานและกลุ่มธุรกิจของบริษทั
4. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงประจาปี 2561 แก่คณะทางานบริหารความ
เสี่ย ง และผู้ บ ริห าร เพื่อ น าไปด าเนิ น การและพัฒ นาระบบ
บริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ
5. ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ พิจารณา และประเมินความ
เสีย่ งของโครงการลงทุน และแผนธุรกิจของบริษทั
ทัง้ นี้ ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง มีค วามมุ่ ง มัน่ ที่ จ ะ
กาหนดและบริหารจัดการความเสีย่ งไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรง
กับ แผนการด าเนิ น งานของบริษ ัท เพื่อ ให้ บ ริ ษ ัท ได้ บ รรลุ
เป้าหมายขององค์กร รวมถึงการดารงประโยชน์สูงสุดของผูถ้ ือ
หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป

รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษทั ปญจวั

____________________________________
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
บริ ษั ท ป ัญ จ วั ฒ น า พลา สติ ก จ า กั ด (ม ห าช น )
ประกอบด้ ว ยกรรมการจ านวน 3 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒใิ นด้านต่างๆ โดยมีจานวนกรรมการอิสระ
2 ใน 3 หรือมากกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการอิสระเป็ น
ประธานกรรมการ ซึ่ง เป็ นไปตามนโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้
ปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามกฎบัต รฯในการพิจ ารณานโยบาย
หลักเกณฑ์ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการสรรหาและการ
พิจ ารณาค่ า ตอบแทนให้ ก ับ กรรมการและประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหาร ด้วยความโปร่งใส เป็ นธรรมกับผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
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สาหรับ ในส่วนการสรรหากรรมการและประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ได้ พิ จ ารณาถึ ง คุ ณ สมบั ติ ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงความหลากหลายใน
หลายสาขาวิชาชีพ เพื่อกาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่
ต้องการ สรรหาเพื่อให้ได้คุณสมบัติท่เี หมาะสม และ
สอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการ
ตามวิสยั ทัศน์ และพันธกิจของบริษทั โดยมีกระบวนการที่
โปร่ ง ใส โดยได้เ ปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น ส่ว นน้ อ ยสามารถ
เสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ได้ จากการเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ปี ทผ่ี ่านมา
ไม่ มีผู้ถือ หุ้น เสนอชื่อ บุ ค คลเพื่อ เข้า กระบวนการสรรหา
กรรมการ
ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทนได้ มีก ารประชุ ม พิจ ารณาในส่ ว นของการ
ทบทวนนโยบาย กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน การประเมินผลกรรมการทัง้ คณะและรายคณะ
ย่อย การประเมินผลประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร การทบทวน
โครงสร้างของคณะกรรมการ และผู้บริหาร และพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร โดยพิจารณาจากภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้
ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจทีม่ กี ารขยายตัวและมี
ความซับซ้อนมากขึ้น และเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ
บริษทั จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือ
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมไปถึงการพิจารณาหลักสูตร
การพัฒนากรรมการ เพื่อให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิผลมากขึน้

ดร.ดาริ สุโขธนัง
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

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

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

บริษทั

สัดส่วน
การถือ
หุ้น

ผลิ ตภัณฑ์

(ร้อยละ)

1.
2.
3.

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

4.

บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด

5.

บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด

99.98
99.97
100.00
99.99

100.00

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

ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิ จของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ในการดาเนิ นธุรกิจหลักของบริษทั มิได้ม ีความสัม พัน ธ์ห รือ เกี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ นธุรกิจอื่นของผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ อย่างมี
นัยสาคัญแต่อย่างใด มีความสัมพันธ์กนั แต่เพียงครัง้ คราวที่เป็ นธุรกรรมปกติ ในส่วนของการขายบรรจุภ ณ
ั ฑ์พลาสติก เป็ นราคาตลาด
ทั ่วไป และมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกับลูกค้าทั ่วไป โดยบริษทั ใช้โครงสร้างราคาขาย-ต้นทุน-กาไร เช่นเดียวกับที่บริษทั ผลิต
และขายให้กบั ลูกค้ารายอื่นๆ ค่าเช่าที่ดนิ จากผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าปกติ
ค่าที่ปรึกษากับผูถ้ อื หุน้ และกรรมการเป็ นอัต ราที่อยู่ในระเบียบการว่าจ้างพนักงานตามนโยบายของบริษทั ซึ่งรายละเอียดได้กล่าวไว้ใน
หัวข้อการจัดการและการกากับดูแลกิจการ เรื่องรายการระหว่างกัน
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ใน 5 ปี ที่ผา่ นมา มีรายละเอียดดังนี้
ปี
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
2557

2558

2559

2560

 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ภายใต้ช่อื บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายเครื่องดื่มไม่มแี อลกอฮอล์ โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1,000,000 บาท
 บริษทั อนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียน บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด จาก 2.2 เป็ น 2.5 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ
 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ภายใต้ช่อื “บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด” เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 เพื่อ
ประกอบธุร กิจ ผลิต และจ าหน่ า ยบรรจุภ ัณ ฑ์ส าหรับ อาหารและเครื่อ งดื่ม โดยมีทุ น จดทะเบีย นเริ่ม แรก
20,000,000 บาท และจดทะเบียนเลิก “บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด ” เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557
เพื่อให้การบริหารจัดกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอยูภ่ ายใต้
“บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด”
 บริษทั ได้รบั รางวัล SET Award บริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยีย่ ม (Top Corporate
Governance Report Awards) ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 ที่ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 มีมติให้เพิม่ ทุนจดทะเบียน
ของบริษทั จากเดิม 276,000,000.00 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 287,040,000.00บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
ใหม่ จานวน 22,080,000 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.5 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษทั ในอัตรา 25 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ ไม่เกิน 11,040,000.00 บาท
 บริษทั จดทะเบียนเพิม่ ทุน จาก 276,000,000.00 บาท เป็ น 287,039,972.50 บาท
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558
 บริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 58-2011-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 17 มีนาคม 2558
 บริษทั ได้รบั การอนุ มตั ิส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
เลขที่ 58-2010-0-00-1-0 คณะกรรมการอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมวันที่ 23 มีนาคม 2558
 บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด บริษทั ย่อย ได้เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม 2559 และเพิม่ วัตถุประสงค์การดาเนินงานของบริษทั ในส่วนการบริการตรวจสอบจานวนและ/
หรือมาตรฐาน สินค้าทุกชนิด บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ และสอบเทียบมาตรฐาน และการทดสอบและ
วิเคราะห์การปฏิบตั กิ ารทางกายภาพและเคมี
 บริษ ัท ได้รบั การรับ รองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัต กรรม (Innovative Organization)
ประจาปี 2559 จากโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสาหรับผูป้ ระกอบการในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 โดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 บริษทั ได้รบั รางวัล Ford Q1 Certification, Ford’s Commendation for Suppliers
 บริษทั ได้รบั รางวัลอันดับ 3 จากกิจกรรม Quality Control Circle (QCC) HINO
 บริษทั ได้รบั การยกระดับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็ น ISO 9001:2015
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ปี

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

2561

 บริษทั ได้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยขึน้ ภายใต้ช่อื “บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2561 เพื่อ ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ ายบรรจุภ ณ
ั ฑ์ สาหรับบรรจุภ ัณฑ์น้ า มันหล่อ ลื่น สาหรับลู กค้าใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 5,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และเรียกชาระแล้ว
3,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
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ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
 การประกอบธุรกิ จ
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ท่มี คี ุณภาพ
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้าซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้า (Brand) เป็ นที่รจู้ กั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผูบ้ ริโภค
โดยทั ่วไป การผลิตสินค้าของบริษทั จะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภทได้แก่ การเป่า (Blow Molding) และการฉีด (Injection
Molding) ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ ฝาขวดและชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ทัง้ นี้ผลิตภัณฑ์บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่บริษทั ผลิตมีหลากหลายประเภทเพื่อใช้บรรจุสนิ ค้าต่างๆได้แก่ น้ ามันหล่อลื่น
นมและนมเปรีย้ ว สินค้าอุปโภคบริโภค สารเคมีสาหรับใช้ในการเกษตร และชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ น
ต้น โดยวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ท่ใี ช้ในการผลิตมาจากเม็ดพลาสติกประเภทโพลีเอทธิลนี (Polyethylene) และเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน
(Polypropylene)
ปจั จุบนั บริษทั และบริษทั ย่อยมีโรงงานผลิตสินค้า 5 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี ขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ อ่ี าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
3. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ น่ี ิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี มืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
5. โรงงานทีต่ งั ้ อยูท่ เ่ี มืองเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน
ทัง้ นี้บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกที่ผลิตให้แก่ลูกค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยู่กบั
ความต้องการของลูกค้าทีจ่ ะนาไปใช้งาน ซึง่ แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค-บริโภคและน้ ายาเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในปี 2559 – 2561
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ตามงบการเงินรวมสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 เป็ นดังนี้

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายละเอียด
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

ล้านบาท

ร้อยละ

ล้านบาท

2,483.21
266.53
2,749.74

90.05
9.67
99.73

0.00

0.00

2,417.76
271.37
2,689.13
0.00
5.83
2,694.96

7.58
0.27
2,757.32 100.00

ร้อยละ

89.71
10.07
99.78
0.00
0.22
100.00

ล้านบาท

ร้อยละ

2,730.70
239.21
2,969.91

91.44
8.01
99.45

6.93

0.23

9.62
2,986.46

0.32
100.00
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุม่ ผลิ ตภัณฑ์

รายละเอียด

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

ปี 2561

ปี 2559
ร้อยละ
อัตราการ
ล้านบาท
เติบโต

ปี 2560
ร้อยละ
อัตราการ
ล้านบาท
เติบโต

1,477.72
369.56
201.41

9.29
10.93
(26.58)

1,475.65
337.21
203.03

-0.14
-8.75
0.80

1,607.37
357.91
216.43

ร้อยละ
อัตรา
การ
เติบโต
8.93
6.14
6.60

701.04
2,749.73
0.00
7.58
2,757.32

(7.93)
1.05
0.00
29.13
1.12

673.22
2,689.13
0.00
5.83
2,694.96

-3.97
-2.20
0.00
-23.09
-2.26

788.20
2,969.91
6.93
9.62
2,986.46

17.08
10.44
100.00
65.18
10.82

ล้านบาท

 ลักษณะของผลิ ตภัณฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยผลิตนัน้
ลูกค้าได้ดงั นี้

แบ่งได้ตามประเภทของการนาไปใช้งานของ

ก) บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น บริษทั และบริษทั ย่อยเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงต่างๆ เพื่อ ใช้เป็ นบรรจุภ ณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่นประเภทขวด แกลลอน และถังในขนาด
และรูปทรงต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้า ตัง้ แต่ขนาดเล็กที่มขี นาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และ
ขนาดใหญ่ทม่ี ขี นาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20 ลิตร
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ข)

บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติ กสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสตสาหรับบรรจุนมและ
นมเปรีย้ วในขนาดและรูปทรงต่างๆ เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกที่ใช้บรรจุนมและนมเปรี้ยวที่ผลิตจะต้องสัมผัสกับอาหาร
โดยตรง ดังนัน้ บริษทั จึงให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว โดยบริษทั
ได้แยกส่วนของกระบวนการผลิตและการทางานออกมาต่างหาก โดยจะแยกเป็ นห้องระบบปิ ด (Clean Room) และแยก
เครื่องจักรทีใ่ ช้ในการผลิตและพนักงานต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตออกจากสายการผลิตอื่น เพื่อเป็ นการป้องกันการปนเปื้ อน
ของฝุน่ ละอองและแบคทีเรียและสามารถควบคุมคุณภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ GMP (Good Manufacturing Practice)
และระบบ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) โดยบรรจุภณ
ั ฑ์ท่บี ริษทั สามารถผลิตได้มขี นาดบรรจุ 80
มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450 มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร

ค)

บรรจุภณ
ั ฑ์พ ลาสติ กส าหรับ บรรจุสิ น ค้ าอุปโภค-บริ โภคและน้ า ยาเคมี บริษ ัท เป็ น ผู้ผ ลิต และจ าหน่ า ยบรรจุภ ัณ ฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภค และบริโภค เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายาทาความสะอาด และน้ ายาเคมี ได้แก่น้ ายา
ล้างห้องน้ าและสุขภัณฑ์น้ ายาทาความสะอาดพืน้ น้ ายาล้างจาน ยากาจัดศัตรูพชื ยาฆ่าหญ้า บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุน้ ายา
้
ปรับผ้านุ่ม บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับบรรจุแปงทาตัว เป็ นต้น
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ง)

ชิ้ นส่ วนพลาสติ กส าหรับยานยนต์ บริษทั เป็ นผู้ผลิตและจาหน่ ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าของบริษทั ซึ่งเป็ นผู้ผลิต
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Product Maker) และ ผูผ้ ลิตและจัดหาอุปกรณ์ขนั ้ ที่ 1 (1st Tier Supplier) โดยผูผ้ ลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์จะนาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ นส่วนประกอบในชิ้นส่วนของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ถังบรรจุน้ า
สาหรับทาความสะอาดกระจกหน้า ถังบรรจุน้ าระบายความร้อนสาหรับหม้ อน้ า ท่อแอร์ (“Duct”) ฝาครอบท้ายรถกระบะ
(“Lid”) สปอยเลอร์ ฝาพลาสติกครอบเกียร์ เป็ นต้น

จ)

ชิ้นส่วนยานยนต์พ่นสี บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์พน่ สี ให้แก่ลูกค้า ภายใต้ตราสินค้า ของค่ายรถยนต์
ต่างๆ รวมทัง้ ให้บริการฉีดขึน้ รูป ชุบ และพ่นสีผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กบั บริษทั ซึง่ เป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์ (Product Maker) ซึง่ จะ
นาผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไปเป็ นส่วนประกอบในชิน้ ส่วนของรถยนต์

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 18
บริษทั ปญจวั

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 19
บริษทั ปญจวั

มีสาระสาคัญดังนี้

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

 สิ ทธิ ประโยชน์ และเงื่อนไขที่ได้รบั การจากการส่งเสริ มการลงทุน

 กลยุทธ์การแข่งขัน
บริษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ท่มี คี ุณภาพ
ตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลูกค้า ที่ได้รบั การยอมรับจากลูกค้าในด้านคุณภาพของชิ้นงานและคุณภาพของการให้บริการ
โดยบริษทั ให้ความสาคัญและใส่ใจในการผลิตตัง้ แต่ การออกแบบรูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์, การจัดหาวัตถุดบิ , การควบคุมการผลิต
รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อ ยของชิ้นงานที่ผลิต และการส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่า
ชิน้ งานทีบ่ ริษทั ผลิตตรงตามความต้องการและการออกแบบของลูกค้า
ทัง้ นี้กลยุทธ์ทบ่ี ริษทั ใช้ในการแข่งขัน เป็ นดังนี้
(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษทั ให้ความสาคัญต่อการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีคุณสมบัติตรงตามความต้อ งการของลูกค้า โดยบริษทั จะให้ความสาคัญ ตัง้ แต่การออกแบบรูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุ ดบิ ที่มคี ุณสมบัติตรงตามที่ลูกค้ากาหนด การกากับดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ ตอน
รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตเสร็จแล้ว โดยบริษทั จัดให้มกี ารตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทีผ่ ลิตเสร็จแล้ว 2 ระดับ คือ
1. การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต และ
2. การตรวจสอบขัน้ สุดท้ายก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้เพื่อให้ม ั ่นใจว่าผลิตภัณฑ์ท่บี ริษทั ผลิตและส่งมอบให้แก่
ลูกค้ามีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีล่ ูกค้ากาหนด

(2) ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน บริษทั ให้ความสาคัญในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงตาม
เวลาและสามารถส่งมอบงานได้อย่างสม่าเสมอและเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่นในการทางานของบริษทั

(3) ความมั ่นคงในการผลิต บริษทั สามารถผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลูกค้า และใน
ปริมาณและเวลาที่กาหนด เพื่อสร้างความมั ่นใจให้กบั ลูกค้าว่าจะได้รบั มอบสินค้าในปริมาณและเวลาที่ทนั กับความ
ต้องการ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ท่บี ริษทั ผลิตจะต้องจัดส่งให้แก่ลูกค้าเพื่อให้สามารถนาไปใช้แบบทันเวลาพอดี
(Just-in-Time)

(4) ความสามารถในการเพิม่ หรือขยายกาลังการผลิต

บริษ ัท สามารถเพิ่ ม หรือ ขยายก าลัง การผลิต ผลิต ภัณ ฑ์เ พื่อ
รองรับการเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของลูกค้า โดยสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้ในปริมาณที่เพิม่ ขึน้ หากมีความ
ต้องการจากลูกค้า

(5) การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน บริษทั มุ่งมั ่นที่จะพัฒนากระบวนการ
ผลิตและการบริหารจัดการต้นทุ นอย่างต่อ เนื่ อ ง เพื่อ เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันและจูงใจลูกค้า เนื่ องจาก
โครงสร้างการกาหนดราคาผลิตภัณฑ์ของบริษทั และในอุตสาหกรรมมีลกั ษณะเป็ นแบบต้นทุนบวกอัตรากาไร (Cost
plus Pricing) ดังนัน้ การที่บริษทั สามารถบริหารจัดการให้ต้ นทุนลดลงจะทาให้ต้นทุนของลูกค้าลดลงด้วยเช่นกัน ซึ่งจะ
ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของลูกค้า
ทัง้ นี้บริษทั ได้พฒ
ั นาและนากระบวนการรวมถึงระบบการดาเนินงานมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตของบริษทั เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุนโดยนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) เข้ามาใช้ตงั ้ แต่ปี 2543 ทาให้บริษทั
สามารถควบคุมต้นทุนในการผลิต อันนามาซึง่ การรักษาความสามารถในการทากาไรของบริษทั
(6) ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อลูกค้า
 ความสามารถในการปรับเพิม่ กาลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณีลูกค้าอาจมีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษทั เพิม่ ขึน้ ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างกระทันหัน บริษทั ก็มคี วามสามารถที่จะปรับเปลี่ยน
สายการผลิตเพื่อเพิม่ กาลังการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ภายในระยะเวลาอันสัน้
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 การรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า บริษทั มีนโยบายที่จะรักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าในระยะยาว โดยการ
จัดเตรียมและรักษากาลังการผลิตสนับสนุนงานของลูกค้า รวมถึงขยายกาลังการผลิตและเพิม่ กระบวนการใหม่ๆ เพื่อ
ให้บริการครบวงจร
 การรักษาความลับของลูกค้า บริษทั ให้ความสาคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษทั จะควบคุมดูแลไม่ให้
มีการนาข้อมูลทางด้านเทคนิ คที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ท่ลี ูกค้าว่าจ้างบริษทั ผลิต หรือข้อ มูลอื่นใดที่เป็ นความลับ
การค้าของลูกค้า รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันและการทาธุรกิจของบริษทั นามา
เปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือนาข้อมูลดังกล่าวไปหาประโยชน์เพื่อการส่วนตัว

 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
กลุ่ม ลูกค้าของบริษทั ส่วนใหญ่ เป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่มี ตี ราสินค้าเป็ นที่รู้จกั ในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภคทั ่วไปที่
ต้องการบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิน้ ส่วนพลาสติกทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าได้ดงั นี้
1. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
2. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรีย้ ว
3. บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคบริโภคและสารเคมีสาหรับการเกษตร
4. ชิน้ ส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์

 ช่องทางการจัดจาหน่ าย
บริษทั มีการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ และให้บริการกับลูกค้าในประเทศทัง้ หมด โดยผ่านช่องทางการจัดจาหน่ ายหลายช่องทาง
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษทั ดังนี้
- การจาหน่ายผ่านทีมงานฝา่ ยการตลาด บริษทั ดาเนินการติดต่อลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝา่ ยการตลาดของบริษทั ที่ม ี
ประสบการณ์ ความรู้ และสามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี โดยทีมงานฝา่ ยการตลาดของบริษทั
จะไปพบกับลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและทา
ให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครัง้ อาจมีการประสานงานร่วมกันกับหลายๆ ฝ่ายภายใน
บริษทั เช่น ฝา่ ยผลิต และฝา่ ยวางแผน เป็ นต้น เพื่อร่วมกันจัดทาและนาเสนอข้อมูลเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้าในแต่ละราย
- การจาหน่ายโดยเข้าร่วมประมูลงาน เป็ นอีกหนึ่งช่องทางในการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นวิธี
ที่ลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ และกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นใช้ในการคัดเลือกผู้ผลิต โดยมี
่
ทีมงานฝายการตลาดของบริษทั จะติดตามข่าวสารในการเปิ ดประมูลงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อยื่นเสนอราคา
แข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่น โดยลักษณะการประมูลจะเป็ นการประมูลเฉพาะผูผ้ ลิตที่เคยผลิตให้แก่เจ้ าของสินค้าอยู่ใน
ปจั จุบนั (การประมูลแบบปิ ด) เพื่อให้ได้รบั คัดเลือกและคาสั ่งซือ้ จากลูกค้า
- การจาหน่ ายโดยลูกค้าเข้ามาติดต่อบริษทั โดยตรง ลูกค้าของบริษทั บางรายมีการติดต่อสั ่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษทั
โดยตรง เนื่องจากได้รบั คาแนะนาจากลูกค้าเดิมของบริษทั

 นโยบายการกาหนดราคา
บริษทั มีนโยบายกาหนดราคาจาหน่ ายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและชิ้นส่วนพลาสติกจากราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์บวกอัตรา
กาไร (Cost Plus Pricing) ทัง้ นี้ในการกาหนดราคานัน้ มีทงั ้ แบบที่กาหนดร่วมกันระหว่างบริษทั และลูกค้า โดยเจรจากาหนดราคา
จาหน่ายร่วมกันตัง้ แต่ก่อนเริม่ กระบวนการผลิต และแบบทีบ่ ริษทั ต้องเสนอราคาจาหน่ายเพื่อแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่น
เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์ของบริษทั มาจากราคาวัตถุดบิ คือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลนี และเม็ดพลาสติกโพลี
โพรพีลีน ซึ่งบริษทั จะสั ่งซื้อวัตถุดบิ ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ อย่างไรก็ตามเนื่อ งจากวัตถุดบิ ดังกล่าวเป็ นสินค้าที่มลี กั ษณะเป็ น
Commodity ราคาของวัต ถุดิบ ดัง กล่า วจึง ถู ก กาหนดโดยอุ ป สงค์และอุป ทานของวัต ถุดิบ แต่ ล ะประเภทในตลาดโลก ที่มีก าร

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 21
บริษทั ปญจวั

เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลาซึ่งอาจจะมีราคาเปลี่ยนแปลงได้ ดังนัน้ ราคาจาหน่ ายของผลิตภัณฑ์ของบริษทั จึงมีการกาหนดให้ สามารถ
ปรับราคาได้สาหรับลูกค้าที่มเี งื่อนไขกาหนดไว้ให้ปรับราคาได้ โดยจะมีการกาหนดไว้ให้สามารถปรับราคาจาหน่ ายได้ทุกเดือน หรือ
ทุกไตรมาส เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาอัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษทั ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
แม้ว่าจะมีลูกค้าบางประเภทที่ไม่มเี งื่อนไขการปรับราคากาหนดไว้กต็ าม แต่บริษทั ก็สามารถเจรจาปรับราคาจาหน่ ายได้
ตามราคาวัตถุดบิ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป

 การจัดหาผลิ ตภัณฑ์หรือบริ การ
การจัดหาผลิ ตภัณฑ์
o การผลิ ตและการใช้กาลังการผลิ ต
ปจั จุบ ันบริษทั และบริษทั ย่อ ยมีโ รงงาน 5 แห่ง โดยมีส ถานที่ต งั ้ ในประเทศไทย 3 แห่ง คือ กรุง เทพฯ จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 แห่ง คือ เมืองเทียนจิน และเมืองเจียงซู
o วัตถุดิบ
วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตของบริษทั ส่วนใหญ่ ได้แก่ เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติก และสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มโดย
ลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดลักษณะเฉพาะ ชนิด และคุณภาพของวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการให้กบั บริษทั ดังนี้
1. เม็ดพลาสติก ประเภทต่างๆทีบ่ ริษทั ใช้ได้แก่
ก) โพลีเอททีลนี (Polyethylene, PE)
เป็ นพลาสติกที่มคี วามอ่อนตัวยืดหยุ่นได้ดี แบ่งเป็ น LDPE (Low Density) และ HDPE (High Density)
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกทีผ่ ลิตจากเม็ดพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ ามันหล่อลื่น
, บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว, บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสนิ ค้าอุปโภคและ
บริโภค
ข) โพลีโพรพีลนี (Polypropylene, PP)
เป็ น พลาสติก ที่ม ีความเหนี ย ว และยืด หยุ่นได้ดีกว่าโพลีเอททีลีน ทนทานต่ อ ความร้อ น ความชื้น ได้ดี
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากพลาสติกประเภทนี้ได้แก่ ฝาปิ ดขวด และ ชิน้ ส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็ นต้น
2. สีผสมพลาสติก
ในการผลิตบรรจุภ ณ
ั ฑ์และชิ้นส่วนพลาสติกนัน้ ต้อ งมีสีผสมพลาสติกเป็ นส่วนประกอบที่สาคั ญ ร่วมกับเม็ด
พลาสติกด้วย โดยต้องนาวัตถุดบิ ทัง้ สองมาผสมกันตามสัดส่วน เพื่อให้ได้คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพและสีทต่ี อ้ งการ
3. สติกเกอร์และชิงค์ฟิลม์
ในการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกนัน้ ลูกค้าจะเป็ นผูก้ าหนดรูปแบบ ราคา และผูผ้ ลิตสติกเกอร์และชิงค์ ฟิ ล์ ม โดย
ให้บริษทั เป็ นผูต้ ดิ ต่อเรียกเข้ามาเพื่อนามาผลิต
เม็ดพลาสติก สีผสมพลาสติกและสติกเกอร์และชิงค์ฟิล์มเกือบทัง้ หมดบริษทั ซื้อจากผูผ้ ลิตในประเทศ มีเพียงเม็ดพลาสติก
และสติกเกอร์บางประเภทซึ่งเป็ นส่วนน้อยที่ต้องสั ่งซื้อจากต่างประเทศ เนื่องจากราคาของเม็ดพลาสติกจะมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ราคาของน้ ามัน รวมถึงความสมดุลของอุปสงค์และอุปทานในตลาดโลกอยู่ตลอดเวลา บริษทั ตระหนักถึงปจั จัยดังกล่าวเป็ นอย่างดี
ผู้บริหารของบริษทั จึงคอยติดตามสถานการณ์ราคาและปริมาณความต้องการเม็ดพลาสติกของตลาดโลกอย่างสม่ าเสมอ เพื่อวาง
แผนการจัดซือ้ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษทั ทัง้ ปริมาณทีต่ อ้ งการและในระยะเวลาทีก่ าหนด

 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของบริษทั ไม่มมี ลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม แต่อย่างไรก็ตามใน การผลิต
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั จะมีเศษพลาสติกส่วนเกินที่ตดั ออกจากชิ้นงานที่ผลิตสาเร็จซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถนาไปรีไซเคิลเพื่อใช้
ประกอบเป็ นส่วนหนึ่งของวัตถุดบิ ในการกระบวนการผลิตใหม่ได้ตามสัดส่วนของสูตรการผลิตที่บริษทั ได้กาหนด สาหรับถุงพลาสติก
และกล่องกระดาษสาหรับใช้บรรจุสนิ ค้า ซึ่งสามารถนามาใช้หมุนเวียนได้หลายครัง้ จนกว่ าจะชารุดและไม่สามารถนามาใช้ได้อกี นัน้
บริษทั ก็จะจาหน่ายถุงพลาสติกและกล่องกระดาษดังกล่าวทีช่ ารุดให้แก่บุคคลภายนอกต่อไป
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แม้วา่ บริษทั มีโรงงานของบริษทั 2 โรงงานทีไ่ ม่ได้ตงั ้ ในนิคมอุตสาหกรรม แต่กต็ อ้ งปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนโรงงานทีต่ อ้ งอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 2 ในจังหวัดชลบุรี ก็ต้องปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่ การผลิตของบริษทั ก็อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้บริษทั ได้รบั มาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ซึ่งเป็ นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบตั กิ ารด้านสิง่ แวดล้อม จึง
เป็ นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดขึน้ จากการผลิตของบริษทั

 สภาพการแข่งขันและแนวโน้ มสภาวะอุตสาหกรรม
1

สภาวะเศรษฐกิจไทย ในปี 2561 ทีผ่ ่านมาผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ขยายตัวร้อยละ 3.7 เทียบกับที่
ขยายตัวร้อยละ 3.2 ในไตรมาสก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจต่อเนื่องจากปี ทแ่ี ล้ว การขยายตัวในเกณฑ์
สูงของภาคการส่งออก การดาเนินการดูแลผูม้ รี ายได้น้อยของภาครัฐ และการสิน้ สุดข้อจากัดจากมาตรการรถยนต์คนั แรก
โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจากการปรับตัวดีขน้ึ ของฐานรายได้รวมในระบบเศรษฐกิจ มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ ยังคง
เป็ นปจั จัยหลัก จะเห็นได้จากภาคการส่งออกมีการขยายตัวดีขน้ึ ในเกณฑ์สงู อย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากผลผลิตอุตสาหกรรม
ทีม่ สี ดั ส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30-60 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 8.1 รวมถึงภาคการท่องเทีย่ วมีสดั ส่วนเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.3 และมี
รายรับจากนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.6
1
สาหรับนโยบายทางการคลัง ภาครัฐ กาหนดนโยบายอัตราดอกเบีย้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.25 เป็ นร้อยละ 1.75 ต่อปี
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตามแรงสนับสนุนอุปสงค์ภายในประเทศ
2
อุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 2561 มีภาวะตลาดเติบโตดีขน้ึ โดยเฉพาะปริมาณการจาหน่ ายรถยนต์ในประเทศที่
ขยายตัวร้อยละ 19.50 ส่วนหนึ่ งเป็ นผลมาจากการเปิ ดตัวรถยนต์รุ่น ใหม่ และการจัดกิจกรรมส่ง เสริม การขายของ
ผูป้ ระกอบการทีม่ กี ารแข่งขันกันมากขึน้ ทัง้ นี้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับ 2ข้อมูลการผลิตยานยนต์ ซึง่ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ร้อย
ละ 8.85 อย่างไรก็ตามตลาดส่งออกมีการชะลอตัวในประเทศแถบโอเชียเนีย ตะวันออกกลาง ยุโรป อเมริการกลางและ
อเมริกาใต้ สาหรับปี 2562 คาดว่าไตรมาสแรกจะผลิตรถยนต์กว่า 530,000 คัน
2

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

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

2558
19.12
1.71
8.00
-9.29
3.05
-17.39
12.04
6.81

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

2560
19.89
2.28
8.72
13.38
3.49
24.60
11.40
-4.11

2561
21.65
8.15
10.42
19.50
4.17
19.48
11.41
0.09
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อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่นในปี 2561 ตลาดในประเทศยังคงเติบโตอยู่ ซึง่ ปจั จัยความเสีย่ งทีห่ ลายฝ่าย
มีความกังวลคือเรื่องของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งเริ่มมีการพัฒนาเพื่อจาหน่ ายในเชิงพาณิชย์ โดยจากบทวิเคราะห์ใน
หลายๆสถาบันมองว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ระดับ SME ในประเทศไทยส่วนใหญ่อาจไม่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงมากนัก
เนื่องจากผลิตชิน้ ส่วนโครงสร้างรถทีใ่ ช้ได้ทวไปกั
ั ่ บทุกประเภทรถยนต์ และเครื่องยนต์สนั ดาปภายในจะยังเป็ นส่วนประกอบ
หนึ่งของรถยนต์ในอนาคตในรูปแบบการขับเคลื่อนแบบผสมระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องยนต์ ดังนัน้ รถยนต์ประเภท
เครื่องยนต์สนั ดาปภายในยังคงเป็ นทางเลือกหลักอยู่ อย่างไรก็ดบี ริษัทมีการวางแผนรองรับอย่างรอบคอบในทุกมิติ สาหรับ
กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกเพื่อการอุปโภคบริโภคในภาพรวมมีอตั ราการเติบโตดีขน้ึ จากปจั จัยการใช้จ่ายภาค
ครัวเรือน ตลอดจนปจั จัยจากมาตรการส่งเสริมการใช้จ่ายของภาครัฐ
1

สาหรับเศรษฐกิจไทยปี 2562 มีแนวโน้มทีจ่ ะขยายตัวในเกณฑ์ทด่ี ี และเร่งตัวขึน้ จากปี 2561 คาดว่า GDP จะ
ขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นจากฐานรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้การใช้จ่ายภาค
การอุปโภคบริโภคของเอกชนขยายตัวร้อยละ 2 โดยเฉพาะหมวดสินค้าคงทน สอดคล้องกับอัตราการว่างงานปรับตัวลดลง
รวมถึงความต่อเนื่องการลงทุน ในภาคเอกชน ความคืบหน้ าโครงการที่สาคัญจะทาให้การก่อสร้างและการเบิกจ่ายของ
รัฐวิสาหกิจจะขยายตัวเร่งขึน้ และเริม่ ให้บริการในปี 2563-2564 การปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติของภาคการท่องเที่ยวทัง้
จานวนและรายได้ของนักท่องเทีย่ วจีนและยุโรป ประกอบกับการขยายตัวของภาคการส่งออกทีร่ อ้ ยละ 4.1 คาดว่าปี 2562
เศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตจากแรงผลักดันของการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.2 ค่าใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภคภาครัฐขยายตัวร้อยละ 2.2 การลงทุนภาครัฐขยายตัวร้อยละ 5.1 และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ
4.7
1

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และปริมาณการค้าโลกในปี 2562 คาดว่าจะมีการขยายตัวร้อยละ 3.8 อย่างไรก็ดหี ลาย
่ฝายมองว่าความเสีย่ งของระบบเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในเกณฑ์สงู จากภาวะเงินเฟ้อ และการปรับตัวของราคาน้ ามันและสินค้า
ปฐมในตลาดโลก สาหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศหลักอย่างสหรัฐอเมริกา คาดว่าในปี 2562 อาจจะมีการปรับอัตรา
ดอกเบีย้ เพิม่ 1-2 ครัง้ และคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 2.6 หากแต่ชะลอตัวลงจากปี ก่อนเนื่องจากผลกระทบของ
นโยบายทางการเงิน แรงขับเคลื่อนจากการปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิตบิ ุคคลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการ
จ้างงาน มาตรการกีดกันทางการค้า สาหรับประเทศกลุ่มยูโรโซนคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวร้อยละ 1.6 โดยปี 2561 ทีผ่ ่าน
มา ขยายตัวร้อยละ 1.8การชะลอตัวส่วนหนึ่งเกิดจากการยุตกิ ารเข้าซือ้ สินทรัพย์ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และประเด็น
เรื่อง Brexit ของสหราชอาณาจักรทีย่ งั มีความไม่แน่ นอนสูง สาหรับเศรษฐกิจจีนคาดว่าขยายตัวร้อยละ 6.3 โดยปี 2561 ที่
ผ่านมาขยายตัวร้อยละ 6.6 ลดลงจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจภายในประเทศข้อจากัดภาวะหนี้สนิ ของภาคธุรกิจและ
ครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์สงู สาหรับภาวะเศรษฐกิจกลุ่มอาเซียนคาดว่าจะได้รบั อานิสงส์จากสหรัฐอเมริกา และจีนที่เป็ นคู่ค้า
สาคัญส่งผลให้ชะลอตัวไปในทิศทางเดียวกัน มาตรการกีดกัน ทางการค้าอาจทาให้สายพานการผลิตของอาเซียนและจีน
ขยายตัวขึน้ ในประเทศกลุ่มฟิลปิ ปิ นส์ มาเลเซีย และเวียดนาม อย่างไรก็ดปี จั จัยความเสีย่ งทีต่ อ้ งติดตามคือผลการเจรจาของ
จีน และสหรัฐอเมริก า มาตรการกีด กันทางการค้า ของสหรัฐอเมริก าที่อาจมีต่ อประเทศอื่น ๆ ประเด็นเรื่องของ Brexit
ตลอดจนความขัดแย้งระหว่างประเทศระหว่างซาอุดอิ าระเบีย กับอิหร่านกรณีสงครามเยเมน ปญั หาการเมืองภายในประเทศ
เวเนซุเอลา
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ปัจจัยความเสี่ยง
บริษทั มีความตระหนักและให้ความสาคัญ ในการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็ นเครื่อ งมือที่บริษทั ต้องนามาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง โดยความเสีย่ งที่มนี ัยสาคัญ ที่ทาให้บริษทั มีความเสี่ยงต่อการดาเนินธุรกิจ โดย
บริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะทางานบริหารความเสีย่ งซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารระดับสูงที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อ ท าหน้ าที่วิเคราะห์ปจั จัยเสี่ยงต่างๆ และประเมินความเสี่ยงที่อ าจเกิดขึ้น เพื่อ หาวิธกี ารป้อ งกันหรือ บริหารความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อทราบและพิจารณาอย่างน้อยทุก 6 เดือน
ความเสีย่ งทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมีนยั สาคัญต่อบริษทั สรุปได้ดงั นี้

1. ความเสี่ยงของความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
อุตสาหกรรมพลาสติกนับเป็ นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้รบั ผลกระทบจากราคาน้ ามัน เนื่องจากอุตสาหกรรมพลาสติกมีความ
เชื่อมโยงโดยตรงกับอุตสาหกรรมปิ โตรเลียม และอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี ซึ่งหากราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีการปรับราคาสูงขึน้ หรือ
ลดลง จะส่งผลทาให้ราคาวัตถุดบิ เพิม่ สูงขึน้ หรือลดลงเช่นเดียวกัน ประกอบกับราคาเม็ดพลาสติกในประเทศจะอ้างอิงกับราคาซื้อขาย
ในตลาดโลก ที่มกี ารซื้อขายกันด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนัน้ อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงมี
อิทธิพลต่อราคาเม็ดพลาสติกในประเทศด้วย
โดยในปี 2561 ราคาน้ ามันปรับตัวเพิม่ ขึน้ จากอุปทานความต้องการน้ ามันของตลาดโลกที่เพิม่ ขึ้นตามการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจตัง้ แต่ช่วงต้นปี ท่ีผ่านมา ถึงแม้จะมีปจั จัยทางภูม ิรฐั ศาสตร์เช่น มาตรการกีดกันทางการค้าที่บทสรุปยังไม่แน่ นอนของ
ประเทศเศรษฐกิจหลัก ปญั หาทางการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกากับซาอุดอิ าระเบีย รวมถึงภาวะสงครามในซีเรีย ทัง้ นี้ในช่วงต้นปี
2561 ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงจากปี ก่อนส่งผลเชิงลบต่อราคาวัตถุดบิ อย่างไรก็ตามในช่วงครึง่ ปี หลังค่าเงินบาทเคลื่อนไหวแข็งค่าขึ้น
อย่างต่อเนื่อ งส่งผลให้ราคาวัตถุดบิ ในช่วงปลายปี เริม่ ลดต่ าลง แม้ว่าราคาขายสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภ ณ
ั ฑ์พลาสติกจะ
สามารถปรับราคาขึน้ ลงตามราคาวัตถุดบิ ได้ แต่การปรับราคานัน้ ก็ไม่สามารถกระทาได้ทนั ที จะต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งในการแจ้งขอ
ปรับราคากับลูกค้า ทาให้ในระหว่างนัน้ บริษทั ต้องแบกรับต้นทุนในส่วนนี้ไปก่อน
ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายรองรับความผันผวนของราคาเม็ดพลาสติก โดยมีการประเมินความเคลื่อนไหวของราคาเม็ดพลาสติก
ในประเทศ และต่างประเทศอย่างใกล้ชดิ มีการวิเคราะห์แนวโน้ม ทิศทางของราคา และนามาวางแผนเพื่อประกอบการสั ่งซื้อ รวมถึง
การประเมินความต้องการใช้วตั ถุดบิ ของบริษทั ในแต่ละช่วงเวลาตลอดจนการพิจารณานาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ เพื่อให้บริษทั
สามารถบริหารการจัดซือ้ วัตถุดบิ ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด

2. ความเสี่ยงของการพึงพิ งลูกค้ารายใหญ่น้อยราย
บริษ ัท ให้ค วามส าคัญ และตระหนัก ถึง ความเสี่ย งในการขยายธุร กิจ กลุ่ ม บรรจุ ภ ัณ ฑ์พ ลาสติก และชิ้น ส่ ว นยานยนต์
โดยเฉพาะรายได้กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกมีสดั ส่วนเป็ นรายได้หลักของบริษทั ซึ่งมีการจาหน่ ายให้กบั ผู้ประกอบการรายใหญ่ของ
ประเทศในอุตสาหกรรมน้ ามันหล่อลื่น นม และอุตสาหกรรมยานยนต์ และทาสัญญาซื้อขายสินค้ากับลูกค้าดังกล่าว ด้วยปริมาณการ
สั ่งซือ้ ทีค่ อ่ นข้างสูง และการมีผผู้ ลิตในอุตสาหกรรมหลายราย ทาให้ลูกค้ามีอานาจการต่อรองและมีโอกาสที่ลูกค้าอาจไม่ต่อสัญญากับ
บริษทั หรือเพิม่ การสั ่งซื้อสินค้าบางส่วนจากคู่แข่ง หากบริษทั สูญเสียลูกค้าดังกล่าวไปโดยไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ทนั ที ก็
อาจจะส่งผลกระทบต่อความสม่าเสมอ และต่อเนื่องของรายได้ หรือส่งผลให้รายได้ของบริษทั ลดลงในช่วงระยะเวลาหนึ่งในอนาคต
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แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยประสบการณ์ของบริษทั ที่มมี าอย่างยาวนาน ควบคู่กบั การพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั ทาให้ความเสีย่ งทีค่ แู่ ข่งรายใหม่จะเข้ามาตีตลาดนัน้ มีความเป็ นไปได้ยาก เพราะลูกค้าส่วนใหญ่คานึงถึงคุณภาพของสินค้า และ
ความน่าเชื่อถือมากกว่าทีจ่ ะพิจารณาถึงปจั จัยด้านราคาเพียงอย่างเดียว โดยที่ผ่านมาบริษทั ได้มกี ารทาวิจยั และพัฒนาสินค้า รวมถึง
แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยขอความร่วมมือ จากภาครัฐ และเอกชนเพื่อนามาปรับปรุงในส่วนของการผลิต ก่อให้เกิดสินค้าที่มี
คุณภาพทีด่ ยี งิ่ ขึน้ รวมถึงช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้ลูกค้าได้รบั สินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดในราคาทีเ่ หมาะสม

3. ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิ จโลกและในประเทศ
ความเสีย่ งของระบบเศรษฐกิจโลก มาตรการการเงิน การคลัง นโยบายการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถือเป็ น
ปจั จัยที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษทั ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต การลงทุนในแต่ละอุตสาหกรรมของบริษทั เพื่อแสวงหาการ
เติบโตจึงต้องคานึงถึงปจั จัยเหล่านี้ การบริหารความเสี่ยงโดยการกระจายยอดขาย และไม่พ่งึ พิงลูกค้ารายใด รายหนึ่ง รวมถึงการ
ขยายฐานการผลิตไปยังประเทศทีม่ อี ตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง คือประเทศจีน โดยในระหว่างปี ได้มกี ารจัดตัง้ บริษทั ปญั จวัฒนา
(เจียงซู) พลาสติก จากัด เพื่อขยายโอกาสและเสริมจุดแข็งให้กลุ่มบริษทั รวมถึงบริษทั มีนโยบายการเงิน และการลงทุนที่ชดั เจน
กระบวนการศึกษาความเป็ นไปได้ อัตราผลตอบแทน และกรอบงบประมาณการลงทุนผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบ
ตลอดจนการควบคุมอัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนและพิจารณาความสามารถในการชาระหนี้ของกิจการอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่า
บริษทั มีความเข้มแข็งทางการเงินทีเ่ พียงพอและรองรับความไม่แน่นอน ตอบรับกับความเสีย่ งของระบบเศรษฐกิจในอนาคต

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

5. ความเสี่ยงจากการไม่มีสญ
ั ญาระยะยาว
โดยส่วนใหญ่บริษทั และลูกค้าในกลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกจะมีการทาสัญญาซือ้ ขายสินค้าระยะสัน้ อายุประมาณ 1- 2 ปี หรือ
อาจจะไม่มกี ารทาสัญญา ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั นโยบายในการทาสัญญาของลูกค้าแต่ละราย ซึง่ ถือเป็ นหลักปฏิบตั ิโดยทั ่วไปของอุตสาหกรรม
นี้ นอกจากนี้ลูกค้าทีบ่ ริษทั ได้รบั งานจากการประมูลแข่งขันกับผูผ้ ลิตรายอื่นนัน้ เมื่อครบอายุสญ
ั ญา ลูกค้าก็ อาจจะต่อสัญญาหรือจัด
ให้มกี ารคัดเลือกผูผ้ ลิตรายใหม่ จึงอาจมีความเสีย่ งที่จะสูญเสียลูกค้าได้ อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบริษทั มีความเสีย่ งจากการ
ไม่ได้รบั การต่อสัญญาอยู่ในระดับที่ต่ ามาก เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั ่นในคุณภาพของสินค้าที่ได้มาตรฐาน การส่งมอบสินค้า ตรง
ต่อเวลา และความสามารถทีจ่ ะขยายกาลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี
ส่วนลูกค้าในกลุ่มชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์นัน้ ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยู่ในระดับต่ ามาก
เช่นกัน เนื่องจากโดยปกติผปู้ ระกอบการมักจะไม่เปลีย่ นแปลงผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรายใดจนกว่าจะหมดรุ่นของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ หรือมีปญั หา
ในเรื่อ งคุ ณ ภาพ ซึ่ง อายุข องผลิต ภัณ ฑ์ โ ดยเฉลี่ย อยู่ ท่ีป ระมาณ 3 –5 ปี ตามแต่ รู ป แบบและลัก ษณะของผลิต ภัณ ฑ์ใ นแต่ ล ะ
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อุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี บริษทั มีลูกค้าที่หลากหลายในอุตสาหกรรม และไม่มยี อดลูกค้ารายใดที่มยี อดขายเกินกว่าร้อยละ 30 ของ
ยอดขายรวมเพื่อเป็ นการกระจายความเสีย่ งของรายได้ทไ่ี ม่มสี ญ
ั ญาระยะยาว

6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาเศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนสูง มีการชะลอตัวลงอย่างชัดเจน ตามการปรับตัวเข้าสู่ขาลงของวัฏจักร
เศรษฐกิจในประเทศหลัก และมีการออกนโยบายเพิม่ อัตราดอกเบี้ยในหลายประเทศ การเกิดข้อพิพาทกีดกันทางการค้า ส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนย้ายของเงินทุน ผูป้ ระกอบการต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นผูน้ าเข้าหรือผูส้ ง่ ออกจะต้องเผชิญกับความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและความสามารถในการดาเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าบริษทั จะไม่ได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนในฐานะผู้ส่งออก เนื่ อ งจากรายได้หลักเป็ นรายได้จากการขายในประเทศ แต่ในฐานะผู้นาเข้าเครื่องจักรหรือ
วัตถุดบิ บางชนิด ที่ต้องมีการนาเข้าจากต่างประเทศ การอ่อนค่าของเงินบาทส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษทั ทาให้บริษทั
ต้องแบกรับต้นทุนทีม่ ากขึน้ ดังนัน้ บริษทั จึงได้มกี ารศึกษาถึงวิธกี ารป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการติดตามข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้มกี ารศึกษาบทวิเคราะห์แนวโน้มความเคลื่อนไหว
ของเงินตราต่างประเทศ และได้มกี ารเลือกใช้ธรุ กรรม Forward หรือการทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสถานการณ์
หรือสภาวะทีเ่ ห็นว่าควรกระทาตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของค่าเงิน

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

8. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นในบริษทั มากกว่าร้อยละ 60
บริษทั มีกลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ กลุ่มเหมมณฑารพ ถือหุน้ ในบริษทั รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 58.22 ณ วันที่ 18 มีนาคม
2562 ซึง่ สัดส่วนการถือหุน้ ดังกล่าวอยูเ่ กือบราวๆ ร้อยละ 60 ทาให้กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ดงั กล่าวมีอานาจในการควบคุมบริษทั และมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษทั ในทุกเรื่องที่ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถอื หุ้น ยกเว้น เรื่อง ที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษทั
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กาหนดให้ต้องได้รบั เสียงส่วน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ดังนั น้ ผูถ้ ือหุน้ รายอื่นของบริษทั จึงมีความเสี่ยงจากการที่ไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียง เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ รายใหญ่เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีการกาหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานอย่ างเหมาะสม
โดยประกอบด้ว ยคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ได้แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ซึง่ มีการกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ต่างๆ อย่างชัดเจน
บริษทั ได้แต่งตัง้ กรรมการที่ไม่ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้ หมด 9 ท่าน โดยเป็ น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบอีก 1 ท่าน เป็ นประธาน
กรรมการบริษทั หรือคิดเป็ นร้อยละ 44.44 เพื่อทาหน้าที่ถ่วงดุลอานาจในการบริหาร กลั ่นกรองวาระที่จะเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้น
พิจารณา รวมทัง้ ตรวจสอบการทางานของกรรมการและผูบ้ ริหารที่เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย นอกจากนี้ ในกรณีเข้าทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกับกรรมการ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ และผูม้ อี านาจควบคุม รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บุ คคลดังกล่าวจะไม่มสี ทิ ธิ
ออกเสียงในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว
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ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั และข้อมูลสำคัญอื่น
ชื่อบริษทั

: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

ชื่อบริษทั (ภำษำอังกฤษ)

: PANJAWATTANA PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ

: PJW

เลขทะเบียนนิ ติบคุ คล

: 0107554000208

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว

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

ประเภทธุรกิ จ

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

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

โรงงำนสมุทรสำคร

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

โรงงำนชลบุรี

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

โฮมเพจ

: www.pjw.co.th

ติ ดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
(สาหรับเรื่องทั ่วไป)

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

ติ ดต่อเลขำนุกำรบริษทั

: โทรศัพท์ 0-2150-5988 ต่อ 153

ติ ดต่อเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

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

: บริษทั มิลล์แพค จำกัด

ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

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

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

ประเภทธุรกิ จ

ประเภทธุรกิ จ

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

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

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

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่
ประเภทธุรกิ จ

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

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

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

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิ จ

ชื่อบริษทั
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว

: บริษทั ปัญจวัฒนำ (เจียงซู) พลำสติ ก จำกัด
: 5.0 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเรียกชาระแล้ว 3.0 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ที่ตงั ้ สำนักงำนใหญ่

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

ประเภทธุรกิ จ
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บุคคลอ้ำงอิ งอื่นๆ
นำยทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

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

ที่ปรึกษำกฏหมำย

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

**********************************************************************************************************************************************
ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมของบริษทั ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) ของบริษทั ที่แสดงไว้ใน
เว็บ ไซต์ข องส านัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ท่ี www.sec.or.th หรือ เว็บ ไซต์ข องบริษ ัท ที่
www.pjw.co.th
**********************************************************************************************************************************************
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
ข้อมูลหลักทรัพย์
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนจัดตัง้ เป็ นบริษทั จากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 และได้
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555
โครงสร้างการถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 287,040,000.00 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 574,080,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ทุนที่ออกและเรียกชาระแล้ว 287,039,972.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 574,079,945 หุน้ มูลค่าที่
ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท
โครงสร้างการถือหุน้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 บริษทั มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562
จานวน (หุ้น)

ร้อยละ

กลุ่มเหมมณฑารพ1/
1.

นางมาลี

เหมมณฑารพ

101,725,566

17.72%

2.

นายคงศักดิ ์

เหมมณฑารพ

88,241,747

15.37%

3.

นายวิวรรธน์

เหมมณฑารพ

69,405,360

12.09%

4.

ดร.พิรฬุ ห์

เหมมณฑารพ

35,688,640

6.22%

5.

นายสาธิต

เหมมณฑารพ

32,661,428

5.69%

6.

นางจิตราวดี

เหมมณฑารพ

6,050,000

1.05%

7.

นายชวาล

เหมมณฑารพ

455,304

0.08%

334,228,045

58.22%

รวม
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 อันดับ
1.

นายสุนทร

ศรีปรัชญาอนันต์

20,884,880

3.64%

2.

นายเสกสรร

ครองพาณิชย์

11,400,000

1.99%

3.

นายเพิม่ ศักดิ ์

โกศลพันธุ์

8,484,800

1.48%

4.

นายวิเชียร

ศรีมนุ ินทร์นิมติ

8,295,900

1.44%

รวม

49,065,580

8.55%
33.23%

รวม

190,786,320
574,079,945

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น

100.00%

1/ กลุ่มผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทโ่ี ดยพฤติการณ์มอี ทิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดาเนินงานของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
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รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั โดยกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561
ชือ่ -นามสกุล

ตาแหน่ง

ทุนทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว
 กรรมการ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

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

2. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานบัญชีและการเงิน /
เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

จานวนหุน้ ที่
สัดส่วน
ถือ
จานวนหุน้ ที่
การถือหุน้
ณ วันที่
เปลีย่ นแปลง
(%)
31 ธ.ค.2560
574,079,945
260,000
96,169,439
114,797,874

0.05%

จานวนหุน้ ที่
ถือ
ณ วันที่
31 ธ.ค.2561
574,079,945

สัดส่วนการ
ถือหุน้
(%)

-

260,000

0.05%

16.75% (7,927,692)
20.00% (13,072,308)

88,241,747
101,725,566

15.371%
17.720%

69,175,360

12.05%

230,000

69,405,360

12.090%

32,661,428

5.69%

-

32,661,428

5.689%

35,688,640

6.22%

-

35,688,640

6.217%

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

156,000

0.03%

-

156,000

0.03%

260,000

0.05%

-

260,000

0.05%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%

364,000

0.06%

-

364,000

0.06%
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นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษทั อาจกาหนดให้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลในอัตราน้อยกว่า
ที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้น อยู่กบั ผลการด าเนิ น งาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อ ง ความจาเป็ น ในการใช้เงินทุ นหมุนเวียนในการ
ดาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปจั จัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษทั ตามที่คณะกรรมการบริษทั และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั เห็นสมควร

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

อัตราการจ่ายเงินปนั ผลในปี ทผ่ี ่านมา
อัตรากาไรสุทธิ

อัตราการจ่าย
เงินสดปันผล

อัตราการจ่าย
หุ้นปันผล

อัตราการจ่าย
เงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

(บาท/หุ้น)

(บาท/หุ้น)

ร้อยละ

2555

0.35

0.15

(หุ้นเดิ ม:หุ้นปันผล)
-

2556

0.18

0.10

-

54.63

2557

0.03

-

25 : 1

66.01

2558

0.18

0.10

-

55.92

2559

0.24

0.13

-

53.59

2560

0.07

-

-

-

2561*

-

0.08

-

-

2562**

0.04

-

-

-

ปี

44.81

หมายเหตุ : *ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที ่ 1/2562 เมือ่ วันที ่ 9 มกราคม 2562 มีมติจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงินจานวนทัง้ สิ้นไม่เกิน 45,926,395.60 บาท โดยจัดสรรจากกาไรสะสม
ของบริษทั โดยจ่ายเงินปนั ผลในวันที ่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
**ทีป่ ระชุม คณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที ่ 3/2562 เมือ่ วัน ที ่ 4 มีน าคม 2562 มีม ติง ดการจ่า ยเงิน ปนั ผล จากผลการ
ดาเนินงานปี 2561 เนือ่ งจากในปี 2562 บริษทั มีความต้องการเงินทุนเพือ่ สารองเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ โดยให้
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันที ่ 24 เมษายน 2562 เพือ่ อนุมตั ติ ่อไป

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 36
บริษทั ปญจวั

โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแล

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง

สานักตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบัญชีและ
การเงิน

ผูอ้ านวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานบริหารและพัฒนา
องค์กร
ผูอ้ านวยการสายงาน
ทรัพยากรมนุ ษย์

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานการตลาด

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานการปฏิบตั กิ าร

ผู้ อ านวยการสายงาน
การตลาด (บรรจุภ ัณ ฑ์
พลาสติก)

ผูอ้ านวยการสายงาน
ห่วงโซ่อุปทาน

ผู้ อ านวยการสายงาน
การตลาด (ชิ้น ส่ว นยาน
ยนต์)

ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏิบตั กิ าร (สาขา
ชลบุร)ี

ผู้ อ านวยการสายงาน
การค้ า (ชิ้ น ส่ ว นยาน
ยนต์)

ผูอ้ านวยการสายงาน
ปฏิบตั กิ าร (สาขา
สมุทรสาคร)

ประธานเจ้าหน้าทีส่ าย
งานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั
และพัฒนา

สาขากรุงเทพ
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารของ
บริษทั ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒทิ ่มี คี ุณสมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความหลากหลายในทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ
ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวนมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้ คณะ โดยมีกรรมการอิสระจานวน 4
ท่าน จากทัง้ หมด 9 ท่าน และมีกรรมการอิสระที่เป็ นผูห้ ญิง 1 ท่าน ในการบริหารงานมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนและมีการถ่วงดุล
อานาจ โดยประธานกรรมการบริษทั ไม่ได้เป็ นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งรายนามของคณะกรรมการบริษทั ข้อมูลการ
ดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 มีดงั ต่อไปนี้
คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อ
ตาแหน่ ง

การประชุมคณะกรรมการ (ครัง)้

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

9/9

2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

9/9

3. นางมาลี เหมมณฑารพ

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

9/9

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

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

8/9

8/9
9/9

9/9

9/9

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษทั
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ นายสาธิต เหมมณฑารพ
ดร.พิ รุ ฬ ห์ เหมมณฑารพ และนางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการสองในสี่ค นนี้ ล งลายมือ ชื่อ ร่ว มกัน และประทับ ตรา
สาคัญของบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั
ในการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น สามัญ ประจ าปี ทุ ก ครัง้ กรรมการ
จะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
อัตรา ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกล้ เ คี ย งที่ สุ ด กั บ ส่ ว นหนึ่ ง ในสาม ( 1/3)
กรรมการที่ จ ะต้ อ งออกจากต าแหน่ ง ในปี แ รก และปี ท่ี ส อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี
หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดเป็ นผู้ออก
จากตาแหน่ ง กรรมการผู้ออกจากตาแหน่ งไปนั ้น อาจจะเลือ ก
เข้ารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการอิสระ มีวาระในการดารงตาแหน่ งไม่เกิน 9 ปี
ทัง้ นี้ เพื่อ ให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดู แลกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์กรรมการอิสระเหล่านัน้ อาจได้รบั การแต่งตัง้
กลับเข้ามาดารงตาแหน่ งต่อไปได้อีกหากคณะกรรมการบริษทั
เห็นว่ามีความเหมาะสม
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั
1. คณะกรรมการมีอานาจหน้ าที่และความรับ ผิดชอบใน
การจัด การบริษ ัท ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
ข้อบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือ หุ้น โดยยึดหลัก “ข้อ พึง
ปฏิบตั ิท่ดี สี าหรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน” ตามที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
2. มีส่ ว นร่ ว มในการก าหนดวิส ัย ทัศ น์ และพัน ธกิ จ ของ
บริษทั เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน และพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี
3. ก าหนดเป้า หมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานการ
ด าเนิ น ธุร กิจ และงบประมาณของบริษ ัท ควบคุม ก ากับ ดูแ ล
(Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของ
ฝา่ ยบริหารให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับ
ดูแลให้บริษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ข้อกาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิเช่น การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการได้ ม าหรื อ จ าหน่ ายไปซึ่ ง ทรัพ ย์ สิ น ที่ ส าคัญ หรื อ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจใน
การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
คณะอนุ กรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนด
ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริห าร ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ทีแ่ ต่งตัง้
ทัง้ นี้ การมอบอานาจตามขอบเขตอานาจหน้าที่ท่กี าหนด
นัน้ ต้องไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการ
บริห าร ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร และคณะอนุ ก รรมการชุ ด
ต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุ มตั ริ ายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ่นื ใด
ท ากับ บริษ ัท หรือ บริษ ัท ย่ อ ย (ถ้ า มี) ยกเว้ น เป็ น การอนุ ม ัติ
รายการที่เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
5. จัดทารายงานคณะกรรมการประจาปี และรับผิดชอบต่อ
การจัดทาและการเปิ ดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน
และผลการดาเนิ นงานในรอบปี ท่ีผ่านมา และน าเสนอต่อ ที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
6. ก ากับ ดู แ ล ให้ม ีก ารปฏิบ ัติต ามหลัก การก ากับ ดู แ ล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั
7. จัด ให้ม ีก ารท าจริย ธรรมธุ ร กิจ เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนเข้ า ใจถึ ง
มาตรฐานด้านจริยธรรม ทีบ่ ริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ พร้อมทัง้
ติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจริยธรรมดังกล่าวอย่างจริงจัง
8. พิจ ารณาก าหนดนโยบายด้า นการบริห ารความเสี่ย ง
(Risk Management) ให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร และกากับดูแลให้
มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมี
มาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของ
บริษทั อย่างเหมาะสม
9. จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้ว่า การท ารายการต่ า งๆ ได้ร ับ อนุ ม ตั ิจ ากผู้มี
อานาจ ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการนาทรัพย์สนิ ของบริษทั
ไปใช้ในทางมิชอบ
10. กากับ ดูแลและจัดการแก้ไขปญั หาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ รวมถึงรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
11. คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ก รรมการคนหนึ่ ง
หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
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คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ
หรือ อาจมอบอ านาจ เพื่อ ให้บุค คลดัง กล่ าวมีอ านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึง่ คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขการมอบอานาจนัน้ ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
ทัง้ นี้ การมอบอ านาจนั น้ ต้อ งไม่ม ีล ัก ษณะเป็ น การมอบ
อ านาจที่ ท าให้ บุ ค คลดัง กล่ า วสามารถพิจ ารณาและอนุ ม ัติ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่ตนมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือ
อาจจะมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดที่จะท า
ขึน้ กับบริษทั หรือบริษทั ย่อย (ถ้ามี) (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือ ประกาศของหน่ วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง)
เว้ น แต่ เ ป็ นการอนุ ม ัติ ร ายการที่ เ ป็ นไปตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ไิ ว้แล้ว
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธาน
กรรมการบริ หาร
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการในการกากับ
ติด ตาม ดู แ ลการบริห ารงานของคณะกรรมการบริห าร และ
คณะอนุ กรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่

กาหนดไว้ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะด้านต่างๆ
ทีจ่ าเป็ นสาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการของบริษทั
ั หา เสนอแนะความเห็น และหาแนว
2. วิเ คราะห์ป ญ
ทางแก้ไขปญั หา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ทีม่ สี าระสาคัญ
3. กาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั
ร่วมกับประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และกลั ่นกรองวาระประชุมใน
แต่ละครัง้
4. เป็ นประธานเพื่อดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริษทั
และประชุ ม ผู้ ถือ หุ้น โดยควบคุ ม การประชุ ม ให้เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับบริษทั และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
5.
เป็ น ผู้ ล งคะแนนเสีย งชี้ ข าดในกรณี ท่ี ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2
ฝา่ ยเท่ากัน
6. มีอานาจอนุ มตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซือ้ ทรัพย์สนิ การใช้จ่ายเงินลงทุนที่
ส าคัญ เพื่ อ ประโยชน์ บ ริ ษ ั ท และ การท ารายการอื่ น เพื่ อ
ประโยชน์ ของบริษทั ซึ่งอานาจการอนุ มตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการ
อนุ ม ัติ ร ายการปกติ ท ัว่ ไปทางการค้า โดยมีว งเงิน ในแต่ ล ะ
รายการไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั มีคณะผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วยผูบ้ ริหารดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายสาธิต เหมมณฑารพ
2. นางมาลี เหมมณฑารพ
3. นายพิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
4. นางพริม ชัยวัฒน์

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

5. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์

อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร
1. ดูแล บริหาร ดาเนิ นงาน และปฏิบตั ิงานประจ า
ตามปกติธุ ร กิจ เพื่อ ประโยชน์ ข องบริษ ัท ให้เ ป็ น ไปตาม
วัต ถุ ป ระสงค์แ ละข้อ บัง คับ บริษ ัท ตลอดจนระเบีย บ มติ
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กาหนดโดยที่ประชุม
คณะกรรมการ และ/หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ภายใต้ก รอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอานาจซึ่งคณะกรรมการ
กาหนด
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2. ควบคุม ดูแ ลการด าเนิ น กิจ การและ/หรือ บริห ารงาน
ประจาวันของบริษทั
3. จัด ท าและน าเสนอ นโยบายทางธุ ร กิจ แผนธุ ร กิ จ
เป้ าหมาย แผนการด าเนิ น งาน กลยุท ธ์ท างธุร กิจ งบประมาณ
ประจาปี ของบริษทั ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงาน
ประจาปี และกาหนดอานาจการบริหารงาน เพื่อนาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษทั

4. รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษทั มากาหนด
ทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกาหนด
ภารกิจหลัก (Mission) สาหรับฝา่ ยจัดการนาไปดาเนินการ
5. ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานของฝ่าย
บริหารและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปญั หาอุปสรรคต่างๆ
เพื่อให้ผบู้ ริหาร และฝา่ ยจัดการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และ
แผนธุรกิจทีว่ างไว้ เพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายของบริษทั
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร
และรายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการ ความคืบหน้า
ในการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริห าร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั อย่างสม่าเสมอ
7. มีอานาจอนุ มตั ิการใช้จ่ายในการดาเนินการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทั เช่น การจัดซือ้ ทรัพย์สนิ การใช้จ่ายเงินลงทุนที่
ส าคัญ เพื่ อ ประโยชน์ บ ริ ษ ั ท และ การท ารายการอื่ น เพื่ อ
ประโยชน์ ของบริษทั ซึ่งอานาจการอนุ มตั ิดงั กล่าวจะเป็ นการ
อนุ ม ัติ ร ายการปกติ ท ัว่ ไปทางการค้า โดยมีว งเงิน ในแต่ ล ะ
รายการไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั
8. กาหนดโครงสร้างองค์กร วิธกี ารบริหาร รวมถึงการ
คัดเลือก การฝึ กอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงาน และ
ก าหนดอั ต ราค่ า จ้ า ง เงิ น เดื อ น ค่ า ตอบแทน โบนั ส และ
สวัสดิการต่างๆ สาหรับพนักงาน
9. ปฏิบตั ิหน้ าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ ในการดาเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
หรือผูร้ บั มอบอานาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่
อาจมีค วามขัดแย้ง (ตามนิ ยามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งก าหนด) มีส่วนได้ส่ว นเสีย หรือ มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษทั และ/หรือบริษทั ย่อย และ/
หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ไม่มอี านาจ
อนุ มตั ิการดาเนินการในเรื่อ งดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้อ ง
เสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการและ/หรือ ที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
(แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุ มตั ติ ่อไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ริ ายการที่
เป็ นไปตามธุร กิจ ปกติแ ละเงื่อ นไขการค้า ปกติซ่ึง เป็ น ไปตาม
ประกาศของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น และ/หรือ ตลาด
หลัก ทรัพย์แ ห่ง ประเทศไทย และ/หรือ หน่ วยงานที่ เกี่ย วข้อ ง
กาหนด
เลขานุการบริ ษทั

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2554 เมื่อ
วันที่ 18 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้
นางพริ ม ชัย วัฒ น์ ด ารงต าแหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท โดย
เลขานุ ก ารบริษ ัท จะต้อ งปฏิบตั ิหน้ าที่ต ามมาตรา 89/15 และ
มาตรา 89/16 ของพระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31
สิง หาคม 2551 ด้ว ยความรับ ผิด ชอบ ความระมัด ระวัง และ
ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ หน้ าที่ตามกฎหมายของเลขานุ การบริษทั
มีดงั นี้
1. ให้คาแนะนาเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั
และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสนเทศในส่วนที่
รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 ทะเบียนกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
 หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุม
ผูถ้ อื หุน้
 รายงานประจาปี ของบริษทั
 รายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร
4. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุด
ย่อย และการประชุมผูถ้ อื หุน้
5. ปฏิ บ ัติ ง านอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ั ท และ
คณะกรรมการชุดย่อย มอบหมาย
6. ดาเนิ น การอื่น ๆ ตามที่ค ณะกรรมการกากับตลาดทุ น
ประกาศกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
 กรรมการ
บริษทั พิจารณากาหนดค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้พิจ ารณาก าหนดค่า ตอบแทน
กรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผลประกอบการของบริษ ัท ความเหมาะสมและ
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เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษทั หรือ
ใกล้เคียงกับบริษทั และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั จดทะเบียน นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั

เพื่อ พิจ ารณาน าเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น อนุ ม ัติค่ า ตอบแทน
กรรมการเป็ นประจาทุกปี

o ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
ในปี 2561 ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ ได้อนุ มตั แิ ละกาหนดโครงสร้างอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นตัวเงิน เป็ นวงเงินจานวนรวม
ทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,200,000 บาท ต่อปี ดังนี้
องค์ประกอบค่าตอบแทน

จานวนเงิ น

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

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

3. โบนัส สาหรับกรรมการอิสระ จานวนรวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน

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

1,000,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติ ก จากัด (มหาชน) ที่จ่ายในปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) ที่จ่ายในปี 2561

รายชื่อ

ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั

จานวนครัง้ ทีป่ ระชุม ปี 2561
1.ดร.ดาริ สุโขธนัง
2.นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
3.นางมาลี เหมมณฑารพ
4.นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
5.นายสาธิต เหมมณฑารพ
6.ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
7.นางสาวจรัญญา แสงสุขดี
8.รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
9.นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
รวม

ตรวจสอบฯ

9 ครัง้
225,000
90,000
90,000
90,000
80,000
80,000
90,000
90,000
90,000
945,000

6 ครัง้
90,000
60,000
60,000
210,000

บริหาร
ความ
เสี่ยง
2 ครัง้
20,000
10,000
20,000
20,000
30,000
20,000
120,000

เฉพาะกรรมการ
อิ สระ
สรรหาและ ค่าตอบ
โบนัส
รวม
กาหนด แทนราย
(บาท)
ค่าตอบแทน เดือน
1 ครัง้
15,000 120,000 300,000 660,000
90,000
90,000
10,000
120,000
90,000
100,000
120,000 230,000 550,000
120,000 230,000 530,000
10,000 120,000 230,000 530,000
35,000 480,000 990,000 2,760,000

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

ปี 2561
จานวนเงิ น (บาท)

61/

38,549,724.71

เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
61/
2,226,645.64
หมายเหตุ :
1/ ผูบ้ ริหารจานวน 5 ท่าน และประธานกรรมการบริหาร จานวน 1 ท่าน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561
o ค่าตอบแทนอื่น
บริษ ัท มีก ารท าประกัน ภัย สุข ภาพ และให้ร ถยนต์ ป ระจ าต าแหน่ ง แก่ ผู้บ ริห ารระดับ สู ง บริษ ัท ไม่ ม ีน โยบายให้
ค่าตอบแทน แก่กรรมการหรือพนักงาน ในลักษณะหุน้ หุน้ กู้ หรือหลักทรัพย์อ่นื ใด
บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหารจานวน 12 ท่าน) จานวนทัง้ สิน้ 1,830 คน โดย
สามารถแบ่งตามสายงานได้ดงั นี้
รายละเอียดพนักงาน
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สาขาสมุทรสาคร
สาขาชลบุรี
บริษทั มิลล์แพค จากัด
บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
รวม

จานวนพนักงาน
ปี 2560

ปี 2561

640 คน
815 คน
78 คน
70 คน
1,603 คน

682 คน
974 คน
121 คน
53 คน
1,830 คน

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

ปี 2560
1,603 คน
465.87 ล้านบาท

ปี 2561
1,830 คน
481.72 ล้านบาท
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 ค่าตอบแทนอื่น
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริษทั และบริษทั ย่อยได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลี้ยงชีพขึน้ โดยหัก
จากเงินเดือนของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษทั จ่ายสมทบอีกส่วน
หนึ่ง กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ตามข้อ ก าหนดของกระทรวงการคลังและจัด การกองทุ นโดย
ผู้จดั การ กองทุ นที่ได้รบั อนุ ญาต โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ สร้าง
ขวัญ และก าลัง ใจให้แ ก่ พ นั ก งาน และเพื่อ จู ง ใจให้พ นั ก งาน
ทางานกับบริษทั ในระยะยาว
ประกันสุขภาพ
 บริษทั มีการทาประกันสุขภาพให้กบั พนักงานในระดับตัง้ แต่
ตาแหน่งหัวหน้าแผนกขึน้ ไป และประกันอุบตั เิ หตุสาหรับ
พนักงานจัดส่ง
 นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษทั มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุ กระดับอย่างสม่ าเสมอ
โดยให้ถอื ว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่ายิง่ และเป็ น
หัวใจสาคัญที่เกื้อ กูลให้การดาเนิ นธุรกิจ ประสบผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความมุ่งมั ่นที่จะพัฒ นาองค์กร ให้
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถ
พัฒ นาศัก ยภาพของพนั ก งาน อัน จะท าให้เ กิด ประโยชน์ แ ก่
บริษทั ในการที่จะมีบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพ ที่จะสามารถสร้าง
ผลงานให้ก ับ บริษ ัท รวมถึง การพัฒ นาตนเองให้ก้า วหน้ า ใน
หน้ า ที่ ก ารงาน และเติ บ โตไปพร้ อ มกับ บริษ ัท โดยจัด ให้ ม ี
แผนการฝึกอบรมประจาปี ทงั ้ ภายในและภายนอก
การฝึ กอบรมภายใน
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานให้
สามารถท างานตอบสนองต่อกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษทั
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด บริษทั จึงออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรการฝึ กอบรมภายในองค์กร โดยแบ่งเป็ น
ระดับ ดังนี้
สาหรับพนักงานระดับจัดการ :
บริษทั ดาเนินการพัฒนาพนักงานระดับจัดการ เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเป็ นผู้นาควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการ
เส ริ ม ส ร้ า ง ควา ม เชี่ ย วช าญ ในการ บ ริ ห ารจั ด การให้ ม ี
ประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ เป็ นการเตรียมความพร้อมสาหรับ
การปรับ /เลื่อ นต าแหน่ ง ต่ า งๆ ในอนาคตให้ส อดคล้อ งกับ
ความก้าวหน้ าในสายวิชาชีพให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็ น
ผู้นาในอุต สาหกรรมของธุร กิจที่ด าเนิ น งานทัง้ ในป จั จุบ ันและ
อนาคต
สาหรับพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร :

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 44
บริษทั ปญจวั

บริษ ัท ด าเนิ น การพัฒ นาพนั ก งานระดับ ปฏิ บ ัติ ก ารโดยจัด
หลักสูตรพัฒนาความรูค้ วามสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและ
กลุ่มงานที่มคี วามรับผิดชอบ อาทิเช่น โครงการโรงเรียนช่าง
มาตรฐานทางด้า นการเงิน และบัญ ชี ทัก ษะการใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ทักษะการตลาดและการขาย และ
ระบบ ISO เป็ นต้น
สาหรับพนักงานทุกคน :
บริ ษ ัท ด าเนิ น การพัฒ นาพนั ก งานทุ ก คนโดยจัด หลั ก สู ต ร
ฝึ กอบรมความรูค้ วามสามารถหลัก เพื่อให้พนักงานทุกคนของ
บริษ ัท ปฏิบ ัติง านได้ส อดคล้อ งกับ วัฒ นธรรมองค์ก รและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกฝงั วัฒนธรรมองค์กรและ
ปลูกจิตสานึกในจริยธรรม คุณธรรม และปฏิบตั ติ ามหลักกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น
เป็ นต้น
การฝึ กอบรมภายนอก
บริษ ัท สนับสนุ นให้พนัก งานเข้า รับ การฝึ กอบรมสัมมนา
ต่ า งๆซึ่ง จัด โดยสถาบัน จัด การฝึ ก อบรมภายนอก เพื่อ เพิ่ม
ความรู้ หรือศึกษานวัตกรรมใหม่ในด้านต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป
สามารถน ามาปรับ ปรุ ง พัฒ นาการด าเนิ น งานขององค์ก รให้
สามารถแข่งขันได้
นอกจากนี้ ยัง สนับสนุ นให้ก รรมการเข้ารับการฝึ กอบรม
หรือ ร่ ว มกิจ กรรมในหลัก สู ต รต่ า งๆ เพื่อ พัฒ นาและเพิ่ม พู น
ความรูค้ วามสามารถในการดาเนินงานของบริษทั ในแต่ละปี
 การสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร
บริษทั มีการกาหนดนโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพัน
ทุกระดับภายในองค์กรระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานรวมทัง้ ได้
ส่งเสริม การทางานเป็ นทีม (Synergy) โดยมุ่งเน้ นการสร้าง
ค่านิ ยมและวัฒ นธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการ
ทางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในปี ท่ผี ่านมา บริษทั จึง
จัดทากิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การจัดกิจกรรม CSR
กิจกรรม GROW DAY การประชุมอาซาไกระหว่างหัวหน้าและ
พนักงานทุกเช้าก่อนทางาน เป็ นต้น
 การรักษาบุคลากรให้คงอยู่กบั บริษทั
บริษทั มีนโยบายในการรักษาบุคลากรที่มคี ุณภาพให้คงอยู่
กับบริษทั โดยการจัดการให้มสี งิ่ แวดล้อมและบรรยากาศในการ
ท างานที่ดี ส่ง เสริม ให้บุ ค ลากรของบริษ ัท ได้แ สดงความคิด
สร้า งสรรค์แ ละความสามารถอย่า งเต็ม ที่ จัด ให้ม ีก ารพัฒ นา
บุคลากร การประเมินผลงาน และการพิจารณาให้ผลตอบแทน

การกากับดูแลกิจการ
Corporate Governance

นโยบายการกากับดูแลกิ จการของบริ ษทั
บริษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหาร
จัดการที่มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่ง
จะท าให้เ กิด ความเชื่อ มั ่นกับ ทุ ก ฝ่า ยที่เ กี่ย วข้อ งและส่ง ผลให้
ธุร กิจ มีค วามเจริญ เติบ โตอย่า งยั ่งยืน ภายใต้การด าเนิ น งาน
อย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกีย่ วข้อง
บริษทั จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เพื่อยกระดับการ
ดาเนิ นการที่ม ีอ ยู่แล้ว ให้ม ีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน
และกระจายการปฏิบตั ไิ ปสู่พนักงานของบริษทั ทุกระดับชัน้ โดย
สอดแทรกในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั เช่น การอบรม การจัด
กิจกรรม การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อันเป็ นการเสริมสร้างให้
เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการที่ดอี ย่างแท้จริง โดยบริษทั
ได้ร บั เอาแนวทางการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีส าหรับ บริษ ัท จด
ทะเบียน (Good Corporate Governance) ตามที่กาหนดโดย
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตลอดจนข้อ คิด เห็น และ
ข้ อ เสนอแนะจากรายงาน Corporate
Governance
Assessment Report ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD) มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิซ่งึ แนวทางใน
การปฏิบตั ิ มีดงั นี้

หมวดที่ 1 สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของโดยควบคุมบริษทั
ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าทีแ่ ทนตนและมีสทิ ธิใน
การตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั บริษทั
จึงควรส่งเสริมให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิของตน
บริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญในสิทธิขนั ้ พื้นฐานต่างๆ
ของผู้ถือหุ้น ทัง้ ในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะ
เจ้าของบริษทั ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งใน
ก าไรของบริษ ัท การได้ร ับ ข่ า วสาร ข้อ มู ล ของบริษ ัท อย่ า ง
เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สทิ ธิออกเสียงในที่ประชุมผู้
ถือ หุ้น เพื่อ แต่งตัง้ หรือ ถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี
และเรื่องที่มผี ลกระทบต่อบริษทั เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การ
กาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุน
หรือเพิม่ ทุน และการอนุมตั ริ ายการพิเศษ ตลอดจนการซักถาม
หรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้
ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นต้น
1. การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
1.1 บริษทั ดูแลและสนับสนุ นให้ผถู้ ือหุ้น ทุกรายไม่ว่าจะเป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้
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1.2 บริษทั ได้ม อบหมายให้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั
เป็ นผูด้ าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ เพื่อให้ผู้
ถือหุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม หรือเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดทุกครัง้
และให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิม พ์ไม่น้อ ย
กว่า 3 วันก่อ นวันประชุม โดยจะต้อ งโฆษณาเป็ นระยะเวลา 3
วันติดต่อกัน
1.3 มีการให้ข้อ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
โดยมีคาชีแ้ จงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระทีเ่ สนอ
1.4 บริษทั จัดอานวยความสะดวกให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
1.5 บริษ ัท เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้นเสนอ เรื่อ งเพื่อ บรรจุเป็ น
วาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม
ของทุกปี และส่งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี ล่วงหน้า โดยแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย พร้ อ มทัง้ ประกาศ
หลักเกณฑ์ และระบุขนั ้ ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั
www.pjw.co.th ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์
1.6 ในกรณีท่ผี ู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บริษ ัท เปิ ด โอกาสให้ผู้ถือ หุ้น สามารถมอบฉัน ทะให้ก รรมการ
อิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้
2. การดาเนิ นการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1 บริษทั สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารและ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ ผู้สอบบัญ ชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน
2.2 บริษทั ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียนและ
นับ คะแนน เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น การประชุ ม สามารถกระท าได้
รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยา และเปิ ดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้า
ก่อนการประชุม 2 ชั ่วโมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึง
เวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย
2.3 ในการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ หรือตัง้ คาถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการ
ลงมติในวาระใดๆ รวมทัง้ จะมีการบันทึกประเด็นซักถามและ
ข้อ คิดเห็นที่สาคัญ ไว้ในรายงานการประชุม เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น
สามารถตรวจสอบได้
2.4 เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือ กตัง้
กรรมการได้ทลี ะคน
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2.5 บริษ ัท จัด ให้ ม ีบุ ค คลที่ เ ป็ น อิ ส ระเป็ น ผู้ ต รวจนั บ หรือ
ตรวจสอบคะแนนในการประชุมสามัญและวิสามัญ ผูถ้ อื หุน้ และ
เปิ ดเผยให้ทป่ี ระชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
3. การจัดทารายงานการประชุมและการเปิ ดเผยมติ การ
ประชุมผู้ถือหุ้น
3.1 บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบันทึก รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น
โดยมีการบันทึกขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธกี ารแสดงผล
คะแนนให้ทป่ี ระชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ ประเด็น หรือซักถาม บันทึกคาถามคาตอบ
และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วย คัดค้าน
และงดออกเสียง รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุม
และกรรมการทีล่ าประชุม
3.2 บริษทั จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ภายใน
วันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวัน
ท าการถัด ไป และจะจัด ส่ง รายงานการประชุ ม ผู้ถือ หุ้น ให้แ ก่
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทัง้
เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั
หมวดที่ 2 การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเที ยมกัน (The
Equitable Treatment of Shareholders)
หลักการ : ผูถ้ ือหุ้นทุกราย ทัง้ ผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหารและผู้ถือ
หุ้น ทีไ่ ม่เ ป็ น ผู้บ ริห าร รวมทัง้ ผู้ถือ หุ้น ต่ า งชาติ ควรได้ร บั การ
ปฏิบตั ทิ เี ่ ท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยทีถ่ ูกละเมิด
สิทธิควรมีโอกาสได้รบั การชดเชย
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1. บริษทั แจ้งกาหนดการประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมระเบียบวาระ
การประชุมและความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ผ่านเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั
อย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผูถ้ อื หุน้

1.2. บริษทั แจ้งกฎเกณฑ์ต่างๆ, ขัน้ ตอนการออกเสียงลงมติ
รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
โดยระบุ ไ ว้ใ นหนัง สือ เชิญ ประชุ ม และบอกกล่ า วก่ อ นเริ่ม การ
ประชุม

1.3. บริษทั จัดทาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมเป็ นเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษสาหรับผูถ้ อื หุน้
ชาวต่างชาติ
2. การคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
2.1 บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึน้ กับ
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกับผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย โดยเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้
ถือ หุ้นและชื่อ บุคคลที่ม ีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าด ารงตาแหน่ ง
กรรมการล่ ว งหน้ า ก่ อ นวัน ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น พร้อ มข้อ มู ล
รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา และ/หรือ คุณสมบัตแิ ละ
การให้ค วามยิน ยอมของผู้ไ ด้ ร บั การเสนอชื่อ ระหว่า งเดือ น
ตุลาคม ถึงเดือ นธันวาคม ของทุ กปี โดยแจ้งให้ผู้ถือ หุ้นทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้
ประกาศหลักเกณฑ์และระบุขนั ้ ตอนที่ชดั เจนไว้ในเว็บไซด์ของ
บริษ ัท ในส่ว นของนัก ลงทุ น สัม พัน ธ์ โดยบริษทั จะกลั ่นกรอง
ระเบียบวาระทีจ่ ะเป็ นประโยชน์อย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่
มีคุณ สมบัติเหมาะสม ผ่า นทางคณะกรรมการตรวจสอบและ
ก ากับ ดู แ ลกิจ การก่ อ นน าเสนอให้ค ณะกรรมการบริษ ัท เพื่อ
พิจารณาและกาหนดในระเบียบวาระการประชุมต่อไป
2.2 บริษทั มีนโยบายที่จะไม่เพิม่ วาระการประชุมในที่ประชุม
โดยไม่ไ ด้แ จ้ง ให้ผู้ถือ หุ้น ทราบล่ ว งหน้ า เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้น ได้ม ี
โอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
3. การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน
3.1 บริษทั มีการกากับดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในอย่างเคร่งครัด
เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือ
ผูอ้ ่นื ในทางมิชอบ นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานที่
อยู่ในหน่ วยงานที่ได้รบั ข้อมูลภายในของบริษทั ต้องไม่ใช้ขอ้ มูล
ดังกล่าวก่อนเปิ ดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้อ ง
กับข้อมูลภายในทาการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษ ัทโดยตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะไม่ว่าจะเป็ นการซื้อขายโดย
ทางตรงหรือทางอ้อ ม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล)
ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิ ดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ
งบการเงินประจาปี และหลังการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว อย่าง
น้อย 3 วัน
3.2 กรณีท่กี รรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษทั ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง

คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภ าวะตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญ ญัติห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทาการให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป และ
ให้เลขานุ การบริษทั รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการและผูบ้ ริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เป็ น
รายไตรมาส
3.3 บริษทั มีน โยบายที่จะก าหนดโทษทางวินัย ส าหรับ ผู้
แสวงหาผลประโยชน์ จากการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้
หรือนาไปเปิ ดเผยจนอาจทาให้บริษทั ได้รบั ความเสียหาย
4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 บริษทั ได้กาหนดแนวทางการจัดการเรื่องการมีส่วนได้
เสีย อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการ
พิจ ารณาธุร กรรมระหว่า งบริษทั กับ ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย หรือ มีส่ว น
เกีย่ วข้อง

4.2 โดยเมื่อ เกิด กรณี ด ัง กล่ า ว ผู้มีส่ ว นได้เ สีย ในเรื่อ งนั น้
จะต้องรายงานให้บริษทั ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรือ
ออกเสียงในเรื่องนัน้ ๆ
5. การทารายการระหว่างกัน
ในกรณี ท่ี เ ป็ นรายการทางการค้ า ที่ ม ี เ งื่ อ นไขการค้ า
โดยทั ่วไปจะต้อ งกระท าอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและ
เป็ นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms’ length) บริษทั
ได้กาหนดกรอบการทารายการดังกล่าว ซึ่งได้รบั การพิจารณา
และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อ นนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิเป็ นหลักการ และฝ่าย
จัดการสามารถอนุ มตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการ
ดังกล่าวนัน้ มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชน
จะพึงกระท ากับคู่สญ
ั ญาทั ่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วย
อ านาจต่ อ รองทางการค้ า ที่ ป ราศจากอิท ธิพ ลในการที่ ต นมี
สถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษทั
หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง โดยให้กรรมการที่มสี ่วนได้เสียงด
ออกเสียงในวาระดังกล่าว ทัง้ นี้บริษทั จะจัดทารายงานสรุปการ
ท าธุ ร กรรมรายการระหว่ า งกัน เพื่อ รายงานในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษ ัท
และการประชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส
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ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันที่อ าจเกิด ขึ้นบริษทั จะจัดให้ม ี
ผู้เ ชี่ย วชาญอิส ระหรือ ผู้สอบบัญ ชีเ ป็ นผู้ให้ค วามเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั
และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่ วนได้ เสี ย (The Role of
Stakeholders)
หลักการ : ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ควรได้ร บั การดูแ ลจากบริษ ัท ตาม
สิทธิทมี ่ ตี ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบริษทั กับผู้มสี ่วนได้เสียในการสร้างความ
มั ่งคั ่ง ความมั ่นคงทางการเงินและความยั ่งยืนของกิจการ
1. นโยบายการปฏิ บตั ิ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็ นผู้มสี ่วนได้เสียภายใน หรือผู้มสี ่วนได้เสียภายนอก
โดยบริษทั ตระหนักดีว่าการสนับสนุ นและข้อคิดเห็นจากผูม้ สี ่วน
ได้เสียทุกกลุ่มจะเป็ นประโยชน์ในการดาเนินงานและการพัฒนา
ธุ ร กิ จ ของบริษ ัท ดัง นั ้น บริษ ัท จะปฏิบ ัติ ต ามกฎหมายและ
ข้อ ก าหนดที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ให้สิท ธิข องผู้ม ีส่วนได้เสียดังกล่า ว
ได้รบั การดูแลเป็ นอย่างดี
ผูถ้ อื หุน้ ปฏิบตั ิต่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน รักษา
ผลประโยชน์ ข องผู้ถือ หุ้น และไม่ก ระท าการใดๆ อัน เป็ น การ
ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถ้ อื หุน้
พนั ก งาน จัด ให้ ม ี โ ครงการพัฒ นาศัก ยภาพของ
พนักงานทุกคน โดยให้ถอื ว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ม ี
คุณค่าอย่างยิง่ และเป็ นหัวใจสาคัญที่เกื้อกูลให้การดาเนินธุรกิจ
ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนัน้ บริษทั จึงมีความมุ่งมั ่นที่
จะพัฒ นาองค์ก รให้เ ป็ น องค์ก รแห่ง การเรีย นรู้ เสริม สร้า ง
วัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริมการทางานเป็ น
ทีม ส่งเสริม การพัฒ นาความรู้ความสามารถของพนักงานให้ม ี
ความก้าวหน้ ามีความมั ่นคงในอาชีพ รวมถึงค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและปฏิบ ัติงานด้วยจิตส านึ กถึง ความปลอดภัยและ
คานึงถึงสิง่ แวดล้อม พร้อมให้ความมั ่นใจในคุณภาพชีวติ และ
ความปลอดภัยในการทางาน รวมทัง้ รักษาสภาพแวดล้อมการ
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ทางาน รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับ
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน
ลู ก ค้า มุ่ ง มั ่นสร้า งความพึง พอใจและความมั ่นใจ
ให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยลูกค้าจะต้อง
ได้รบั สินค้า/บริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคา
ที่เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ รวมทัง้
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่มตี ่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มี
การพัฒ นายกระดับมาตรฐานสินค้าและบริก ารให้สูงขึ้น อย่า ง
ต่อเนื่อง รักษาสัมพันธภาพที่ดี และยั ่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจัง
และสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์
ของบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
คู่ค้าและเจ้าหนี้ คานึงถึงความเสมอภาค เป็ นธรรม
ไม่เ อารัด เอาเปรีย บ และมีค วามซื่อ สัต ย์ใ นการด าเนิ น ธุร กิจ
รักษาผลประโยชน์ ร่วมกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ โดยการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย และกติกาที่ก าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมี
จรรยาบรรณในการดาเนิ นธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รบั หรือจ่าย
ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ไ ม่สุ จ ริต ในการค้า กับ คู่ค้า ตลอดจนการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อ นไขต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีการปฏิบตั ิต่อ
เจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรมรวมถึงการชาระคืนตามกาหนด เวลาการ
ดูแลหลักทรัพย์ค้าประกัน และเงื่อนไขอื่นๆ ตามข้อสัญญาอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยจะมีการรายงานคู่ค้า และเจ้าหนี้ล่วงหน้ า หากไม่สามารถ
ปฏิบ ัติตามข้อ ผูก พัน ในสัญ ญา และร่วมกัน หาแนวทางแก้ไ ข
ปญั หาดังกล่าว ในการคัดเลือกคู่คา้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารคัดเลือก
ผู้ข าย ผู้ส่ ง มอบ และผู้ใ ห้บ ริก าร โดยปฏิบ ัติต ามวิธีก าร
ปฏิบตั งิ านเรื่อง การจัดซือ้ จัดจ้าง การประเมินผูส้ ่งมอบ และการ
พัฒนาผูส้ ง่ มอบ
คู่แข่ง ปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้าสอดคล้องกับหลัก
สากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบตั กิ ารแข่งขัน
ทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดอี ย่างเสมอภาค
กัน ไม่กีดกันผู้อ่นื ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ทาลาย
ชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้รา้ ยป้ายสี และ
โจมตีคแู่ ข่งโดยปราศจากมูลความจริง หรือมีการกระทาการใดๆ
ทีไ่ ม่เป็ นธรรมต่อการแข่งขัน

ภาครัฐ ให้ความสาคัญกับความโปร่งใสและคานึงถึง
ความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อทาธุรกรรมกับเจ้าหน้ าที่ หรือ
หน่ วยงานภาครัฐเพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อ
การกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการ
ที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อ
อานวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทั
ชุ ม ชน สัง คม และสิ่ง แวดล้ อ ม มีน โยบายในการ
ดาเนิ นธุร กิจ ด้วยความรับ ผิดชอบต่ อ ชุม ชน สัง คม และ
สิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวติ และการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงคุณภาพชีวติ ของชุมชน
และสัง คม ส่ ง เสริม การใช้ ท รัพ ยากรอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
ตลอดจนค านึ ง ถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ จ ะมี ผ ลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม การปฏิบตั ิงานและการตัดสินใจ การดาเนินการใด
ๆ ของบริษทั จะต้องทาให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ทุ กอย่างถูกต้อ งและสอดคล้อ งกับกฎระเบียบ
หรือมาตรฐานต่างๆ ตลอดจนจัดให้มกี ารฝึ กอบรมพนักงานใน
เรื่องสิง่ แวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึกและมีความ
รับผิด ชอบต่อ ชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความ
ร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษทั ดาเนินธุรกิจอยู่ตาม
สมควร
2. การป้ องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
นโยบายการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ ของบริษ ัท ได้
กาหนดให้ใช้เป็ นกรอบในการดาเนินงาน โดยให้ความสาคัญกับ
ความโปร่งใส และคานึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทาที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้ง
ต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้ ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ
และได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการป้อ งกันและติดตาม
การมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น ซึง่ ประกอบด้วย
1. กระบวนการประเมิ น ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั ่น: บริษทั กาหนดให้มกี ารประเมินความเสีย่ งที่จะเกิด
การทุจริตคอร์รปั ชั ่นเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2. แนวปฏิบ ัติเ กี่ย วกับ การก ากับ ดูแ ลเพื่อ ป้ องกัน และ
ติดตามความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น จัดให้มกี าร
ฝึ ก อบรม ผู้บ ริห ารและพนักงาน เพื่อ ให้ม ีค วามรู้ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับนโยบายเป็ นประจาอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ อีกทัง้ จัดให้ม ี

กระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมระบบงานสาคัญต่างๆ
3. แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ติ าม
แนวทางปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การป้ องกัน และติ ด ตามการมีส่ ว น
เกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น สรุปได้ดงั นี้
- ก าหนดให้ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน จัด ท าแบบ
ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่
ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
- ก าหนดให้ ส านั ก ตรวจสอบภายใน ท าหน้ า ที่
ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การ
กากับดูแลกิจการ และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ผลการตรวจสอบทีม่ นี ยั สาคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
- ก าหนดให้ม ีก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง มาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นอย่างสม่าเสมอ โดยนาเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษทั ตามลาดับ อย่างทันเวลาและสม่าเสมอ
3. การแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
บริษทั ได้จดั ให้มชี ่องทางให้ผู้ถือ หุ้นและผู้ม ีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม สามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ดังนี้

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

2. ส านัก งานเลขานุ ก ารบริษ ัท หรือ ส านัก ตรวจสอบ
ภายใน
โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง :
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่
28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ หมายเลข 02-150-5988 หรือ 034-839130
ต่อ 153 และ 176

3. คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
Email: Taxspecialist2007@yahoo.com
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เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ล
กิจการ Email: ac-secretary@pjw.co.th
โดยจดหมาย จัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นส่งโดยตรง :
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) เลขที่
28 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ทัง้ นี้ การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ
ระบุความจริงหรือพฤติการณ์ให้ชดั เจน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้
ผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนสามารถมั ่นใจได้ว่า การพิจารณา
แจ้งเบาะแสหรือ ข้อ ร้อ งเรียน จะเป็ นไปอย่างโปร่ง ใสและเป็ น
ธรรม ทุ ก ขัน้ ตอนจะอยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ สาหรับข้อมูลต่างๆ ที่ได้รบั จะ
รักษาไว้เป็ นความลับ
หมวดที่ 4

การเปิ ดเผยข้ อ มู ล และความโปร่ ง ใส

(Disclosure and Transparency)
หลักการ : เปิ ดเผยข้อมูลสาคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ทัง้ ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อ มูล ทีม่ ิใ ช่ ข้อ มูล ทางการเงิน อย่า งถู ก ต้อ ง
ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางทีเ่ ข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มี
ความเท่าเทียมกันและน่าเชือ่ ถือ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ทัง้ การรายงาน
ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และข้ อ มู ล ทั ว่ ไป ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่
สาคัญที่มผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ซึ่งล้วนมีผล
ต่อ กระบวนการตัด สิน ใจของผู้ล งทุ น และผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ของ
บริษทั โดยบริษทั มีนโยบายที่จะเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศของ
บริษทั ต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อ
การเผยแพร่ขอ้ มูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษทั มีการจัดทาเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้ผมู้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษทั โดยเปิ ดเผยหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการกากับดูแลทีด่ ตี ามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อ บังคับ ของตลาดหลัก ทรัพย์ และสานักงานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ การเปิ ด เผยข้ อ มู ล
รายงานประจาปี งบการเงิน นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
จรรยาบรรณในการประกอบ และมาตรการต่อ ต้า นการทุ จริต
คอร์รปั ชั ่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ การประชุมผูถ้ ือหุ้น ข่าว
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แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวจากสื่อสิง่ พิมพ์ การ
เปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และโครงสร้างกลุ่ม
ธุรกิจของบริษทั
บริษทั จัดให้มหี น่ วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็ นช่องทาง
ในการติ ด ต่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ได้ แ ก่ การจัด ท าประชุ ม
นั ก วิเ คราะห์แ ละแถลงข่ า วผลประกอบการของบริษ ัท และ
นาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ และต่างประเทศ บริษทั ได้
เข้า ร่ว มโครงการบริษ ัท จดทะเบีย นพบผู้ล งทุ น (Opportunity
Day) เพื่อชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดาเนินงานของ
บริษ ัท ทุ กไตรมาสและประจ าปี และมีการจัดท าจดหมายข่า ว
รายงานผลประกอบการให้แ ก่ ส่ือ มวลชน นอกจากนี้ ย ั ง ร่ ว ม
กิจ กรรมกับ ตลาดส่ ง เสริม ผู้ล งทุ น ไทย จัด ให้ม ีก ารเยี่ย มชม
กิจการ (Company’s Visit)
คณะกรรมการบริษทั เป็ น ผู้ร บั ผิดชอบต่ อ งบการเงิน ของ
บริษทั และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี
งบการเงินดังกล่ าวจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชีท่ีรบั รอง
ทั ่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและ
ถือ ปฏิบ ัติอ ย่ า งสม่ า เสมอ รวมทัง้ มีก ารเปิ ด เผยข้อ มู ล อย่ า ง
ครบถ้ ว นเพีย งพอในงบการเงิน ซึ่ง ในการนี้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผูส้ อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและ
ระบบควบคุม ภายใน รวมถึง การเปิ ด เผยข้อ มู ล ส าคัญ อย่ า ง
เพีย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษทั ทราบ
หมวดที่ 5

ความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ

(Responsibilities of the Board of Directors)
หลักการ : คณะกรรมการมีบ ทบาทส าคัญ ในการก ากับ ดูแ ล
กิจการเพือ่ ประโยชน์ สูงสุดของบริษทั คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ่อผู้ถอื หุ้นและเป็ นอิสระจาก
ฝา่ ยจัดการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
บริ ษ ั ท พิ จ ารณาจัด ตั ้ง คณะกรรมการบริ ษ ั ท ภายใต้
โครงสร้า งที่เ หมาะสม การแต่ ง ตัง้ กรรมการของบริษ ัท จะ
พิจ ารณาสรรหาผู้ท รงคุณวุฒ ิท่ีม ีความซื่อ สัตย์ต่ อ หน้ า ที่ มี
วิสยั ทัศน์ มีความสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้ สามารถอุทศิ
เวลาให้กบั บริษทั เพื่อที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้อย่างเต็มที่ และมี
ความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และผู้
ถือหุน้ โดยรวม

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทั มีความหลากหลายทัง้
วิช าชีพ และความเชี่ย วชาญเฉพาะด้า น ประกอบด้ว ย ด้า น
อุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุท ธ์ ด้านการบริหารภาวะ
วิกฤต ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ และเพศ ซึ่ง
ป จั จุ บ ัน คณะกรรมการบริษ ัท มีจ านวน 9 คน ประกอบด้ว ย
กรรมการที่ เ ป็ น ผู้บ ริห ารจ านวน 5 คน และกรรมการอิ ส ระ
จานวน 4 คน กาหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ ง ของ
คณะกรรมการอิสระแต่ละท่านไว้ท่านละไม่เกิน 9 ปี กรรมการ
อิส ระเหล่า นัน้ อาจได้ร บั การแต่ง ตัง้ กลับเข้า มาดารงตาแหน่ ง
ต่อไปได้อกี หากคณะกรรมการบริษทั เห็นว่ามีความเหมาะสม
ตามข้อบังคับของบริษทั กาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุ กครัง้ กรรมการจะต้อ งออกจากตาแหน่ งอย่างน้ อ ย
จานวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรก และปี
ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้จบั สลากว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ ง นานที่สุดเป็ นผู้
ออกจากตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการผูอ้ อกจากตาแหน่ งไป
นัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบตั ิ
หน้ า ที่ เ ฉพาะเรื่ อ งและเสนอเรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท
พิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวมีสทิ ธิ
หน้าที่ตามที่ได้กาหนดไว้ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายให้ประธานกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องไม่เป็ นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิด
ความชัด เจนในด้ า นความรับ ผิ ด ชอบระหว่ า งการก าหนด
นโยบายการกากับดูแลและการบริหารงานประจา ทัง้ นี้ บริษทั ได้
แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ
บริษ ัท กับ ผู้บ ริหารอย่า งชัด เจนและมีก ารถ่ วงดุล อ านาจการ
ดาเนิ นงาน โดยคณะกรรมการบริษทั ท าหน้ า ที่ในการกาหนด
นโยบายและก ากับ ดูแ ลการด าเนิ น งานของผู้บ ริห ารในระดับ
นโยบาย ขณะที่ผบู้ ริหารทาหน้าที่บริหารงานของบริษทั ในด้า น

ต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด โดยประธานกรรมการ
บริษทั และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นบุคคลคนละคนกัน
เพื่อ น าไปสู่การปฏิบ ัติง านด้า นการกากับ ดูแ ลกิจการที่ดี
อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับจานวนบริษทั ที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ ง
กรรมการบริษทั จดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 บริษทั และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษทั สามารถดารง
ต าแหน่ ง กรรมการบริษ ัท อื่น ได้ไ ม่เ กิน 5 บริษ ัท โดยไม่ ร วม
บริษ ัท ย่อ ย ทัง้ นี้ ต้ อ งผ่ า นความเห็น ชอบจากคณะกรรมการ
บริษทั ก่อน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ เลขานุ การบริษทั เพื่อ
ท าหน้ า ที่ใ ห้ค าแนะน าด้า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่ า งๆ ที่
คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบตั หิ น้าที่ในการดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ ประสานงานให้ม ีการปฏิบ ัติ
ตามมติคณะกรรมการ รวมทัง้ หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2.บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ท าหน้ า ที่ พิจ ารณาและให้ ค วาม
เห็นชอบในเรื่องทีส่ าคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั อย่าง
สม่าเสมอ เช่น ทบทวนและอนุ มตั วิ สิ ยั ทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์
เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ
เป็ นประจาทุกปี รวมทัง้ กากับดูแลให้ฝา่ ยจัดการดาเนินงานตาม
นโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
- การแบ่งแยกหน้ าที่ ระหว่างการกาหนดนโยบายและ
การบริหารงานประจา
คณะกรรมการบริษ ัท ได้พิจ ารณาแบ่ ง อ านาจหน้ า ที่แ ละ
ความรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการ
และการบริห ารงานประจ าวัน ออกจากกัน อย่ า งชัด เจน โดย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารถูกเลือกตัง้ จาก
คณะกรรมการบริษ ัท ซึ่ง ประธานกรรมการไม่ไ ด้เ ป็ น บุ ค คล
เดียวกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็ นผูน้ าและมีส่วนสาคัญ
ในการตัดสินใจเรื่องนโยบายของบริษทั อันเป็ นผลมาจากการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ทีไ่ ด้พจิ ารณาและกาหนดเป้าหมาย
ทางธุรกิจร่วมกับฝา่ ยจัดการ เป็ นผูน้ าการประชุมคณะกรรมการ
บริษ ัท ให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล โดยสนั บ สนุ น ให้
กรรมการทุ ก คนมีส่วนร่ว มในการประชุ ม และแสดงความเห็น
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อย่างเป็ นอิสระ ตลอดจนทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมผูถ้ อื หุน้
ของบริษทั ทัง้ นี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ
ประจาวัน แต่ให้การสนับสนุ นและคาแนะนาในการดาเนินธุรกิจ
ของฝา่ ยจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารอย่างสม่าเสมอ
ในขณะที่ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริห ารรับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ การ
บริหารจัดการบริษทั ภายใต้กรอบอานาจที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษ ัท (รายละเอีย ดอ านาจหน้ า ที ่ และความ
รับผิดชอบของประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหารได้เปิ ดเผยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ)
- นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้ นี้คณะกรรมการจะได้จดั ให้
มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ น
ประจ า บริษ ัท มีก ารสื่อ สารให้ ทุ ก คนในองค์ ก รได้ เ ข้ า ใจถึ ง
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดใี ห้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริม
ให้ทุกคนในองค์กรปฏิบตั ติ ามนโยบายที่กาหนด และจากการ
ประชุ ม คณะกรรมการบริษ ัท ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อ วัน ที่ 20
กุม ภาพันธ์ 2556 ได้ม ีม ติอ นุ มตั ิให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เปลีย่ นเป็ นคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ เพื่อมี
บทบาทหน้ าที่ ส่งเสริม ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน และทบทวน
หลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ของบริษทั
ให้เป็ นปจั จุบนั และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จรรยาบรรณธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั ยึดมั ่นการดาเนินธุรกิจที่ถูกต้องและ
เป็ นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกาหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code
of Conduct) เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้นามาใช้และเผยแพร่
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มี
คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสีย คานึงถึงสังคม
และสิ่งแวดล้อ ม โดยผ่านการอบรม และการสื่อ สารภายใน
องค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้
เห็นถึงค่านิ ยม และแนวทางปฏิบตั ิงาน ที่ทุ กคนพึงปฏิบตั ิตน
และปฏิบตั งิ านตามกรอบจรรยาบรรณที่กาหนดไว้ในด้านต่างๆ
ได้แก่ การเคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การมีส่วนได้เสียและ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ขอ้ มูลภายในและการรักษา
ข้อ มูลอันเป็ นความลับ ระบบการควบคุม และการตรวจสอบ
ภายใน การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อ่นื
ใด ทรัพย์สนิ ทางปญั ญา เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
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สิทธิและความเป็ นกลางทางการเมือง การปฏิบตั ิต่อพนักงาน
และความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทัง้ นี้ บริษทั ได้มกี ารประกาศและแจ้งให้พนักงาน ผูบ้ ริหาร
และกรรมการทุ ก คนรับ ทราบและยึด ปฏิ บ ัติ อ ย่ า งเคร่ ง ครัด
รวมถึงให้มกี ารปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าว
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษ ัท ได้ก าหนดนโยบายเกี่ย วกับ ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ใน
การดาเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทาเพื่อผลประโยชน์ สูงสุด
ของบริษทั เท่านัน้
และควรหลีกเลี่ยงการกระทาที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ต้องทบทวนและเปิ ดเผยรายการที่เป็ นผลประโยชน์ ท่ี
ขัดกันให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตน
ในรายการดังกล่ าว และในการพิจารณาการเข้าท าธุรกรรม
ต่างๆ กาหนดให้ผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่
พิจารณา ต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา และไม่มอี านาจอนุ มตั ใิ น
ธุร กรรมนัน้ ๆ รวมถึง ในการท ารายการให้พิจ ารณาถึง ความ
เหมาะสม โดยใช้ ร าคา และเงื่อ นไข เสมือ นท ารายการกับ
บุคคลภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการจะนาเสนอ
คณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และรายการ
ที่ม ีความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้ม ีก ารพิจ ารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ จะได้ม ีการเปิ ดเผยไว้ใน
รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ561) ด้วย
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ซึ่งหมายรวมถึงคู่
สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั จะต้องแจ้งให้บริษทั ทราบ และ
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่ซ้อื ขาย โอน หรือ
รับ โอน รวมทัง้ ห้า มมิใ ห้ก รรมการ ผู้บ ริห ารหรือ หน่ ว ยงานที่
ได้รบั ทราบข้อมูลภายในเปิ ดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไม่มหี น้ าที่เกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษ ัท ในช่ ว ง 1 เดือ น ก่ อ นที่ง บการเงิน จะเผยแพร่ต่ อ
สาธารณชน และหลังการเผยแพร่ขอ้ มูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วัน
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้นาข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญต่อการกากับดูแลและ
การควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหาร และระดับปฏิบตั ิงานที่ม ี
ประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ระบบการควบคุมภายในเป็ นกลไกสาคัญที่
จะสร้างความมั ่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทาง
ธุรกิจ ช่วยให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้ าหมายตาม
ทีต่ งั ้ ไว้ ช่วยปกป้องคุม้ ครองทรัพย์สนิ ไม่ให้ร ั ่วไหล สูญหายหรือ
จากการทุ จ ริต ประพฤติม ิช อบ ช่ ว ยให้ร ายงานทางการเงิน มี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องและช่วยคุม้ ครองเงินลงทุนของผูถ้ อื
หุ้ น ดัง นั ้น บริ ษ ั ท จึ ง ได้ ก าหนดภาระหน้ า ที่ อ านาจการ
ดาเนินการของผู้ปฏิบตั ิงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สนิ ทรัพย์
ของบริ ษ ั ท ให้ เ กิ ด ประโยชน์ และมี ก ารแบ่ ง แยกหน้ าที่
ผู้ป ฏิบ ัติง าน ผู้ติด ตามควบคุ ม และประเมิน ผลออกจากกัน
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการบริษ ัท ได้ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มขี ้นึ
รวมทัง้ ได้จ ัด ท าและทบทวนระบบการควบคุ ม ทัง้ ด้า นการ
ดาเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ
นโยบาย และการกากับดูแลการปฏิบตั งิ าน ตลอดจนการจัดการ
ความเสีย่ ง และยังให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้ า
และรายการที่ผิด ปกติโ ดยส านั ก ตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่
ตรวจสอบและประเมินข้อ มูลทัง้ ที่เ ป็ นข้อ มูลทางการเงิน และ
ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ ประเมินความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายในอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ เพื่อให้ความ
มั ่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้ สอบทานการปฏิบ ัติต ามกฎเกณฑ์ภ ายในต่ า งๆ ของ
องค์ ก ร เพื่ อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า บริ ษ ัท ได้ ป ฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บและ
ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และสนับสนุ น
การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษ ัท โดยรายงานผลการ
ตรวจสอบไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
- การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษ ัท ให้ค วามส าคัญ ในด้า นการบริห าร
ความเสี่ยง และเป็ นผู้รบั ผิดชอบกาหนดนโยบายบริหารความ
เสีย่ งในภาพรวมทัง้ องค์กร ประเมินความเสีย่ งและบริหารความ
เสีย่ งขององค์กร เพื่อจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้ โดยปจั จุบนั บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ
และเป็ นไปตามนโยบายทีไ่ ด้กาหนดไว้ โดยมีหลักการกาหนดว่า
หากมีความเสี่ยงใดที่จะเป็ นอุปสรรค ต่อการดาเนินธุรกิจไม่ให้

บรรลุเป้าหมายตามแผนทีก่ าหนดแล้ว บริษทั จะต้องมีมาตรการ
ในการบริห ารความเสี่ย งเหล่า นี้ ตลอดจนการทบทวนอนุ ม ตั ิ
วิสยั ทัศน์ ภารกิจ หรือกลยุทธ์ของบริษทั ในทุกปี รวมถึงมีการ
ติดตามดูแลให้มกี ารนากลยุทธ์ของบริษทั ไปปฏิบตั ิตาม พร้อม
กับ ส่ง เสริม และกระตุ้น ให้ทุ ก คนสร้างวัฒ นธรรมการท างานที่
ตระหนักถึงความสาคัญของความเสี่ยง ท าความเข้าใจสาเหตุ
ของความเสีย่ ง และดาเนินการแก้ไข อาทิ การปรับปรุงขัน้ ตอน
ในการดาเนินงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ตลอดจน
การใช้ เ ครื่อ งมือ เพื่อ ช่ ว ยในการป้ องกัน หรือ ลดความเสี่ย งที่
อาจจะเกิดขึน้ ทัง้ นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความ
สูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และในทางกลับกัน การดาเนินการอย่าง
เป็ น ระบบดัง กล่ า วข้ า งต้ น จะส่ ง ผลให้ บ ริษ ัท สามารถได้ร ับ
ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะสร้างคุณค่าเพิม่ ให้แก่
องค์กรด้วย
- รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้ าที่รบั ผิดชอบต่องบการเงินของ
บริษทั โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการ ทาหน้าทีส่ อบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มี
การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพและถูกต้องตาม
มาตรฐานทางบัญ ชีท่ีเ ป็ น ที่ย อมรับ โดยทัว่ ไป มีก ารเปิ ด เผย
ข้อมูลที่สาคัญ ของบริษทั อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยมีฝ่าย
บัญ ชีแ ละ/หรือ ผู้ส อบบัญ ชีม าประชุ ม ร่วมกัน และน าเสนอ
รายงานทางการเงินต่อ คณะกรรมการบริษทั ทุ กไตรมาส โดย
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั
รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่ อ รายงานทางการเงิน ) ที่ป รากฏในรายงาน
ประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และตรวจสอบโดยผู้ส อบบัญ ชีข องบริษ ั ท การ
เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญ ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและ
ไม่ใช่ การเงิน ด าเนิ นการบนพื้นฐานของข้อ เท็จ จริง อย่า ง
ครบถ้วน และสม่าเสมอ
3. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจะมีการกาหนดการประชุมเป็ นการล่วงหน้า
ในแต่ ละปี เพื่อ ให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่ว ม
ประชุมได้ โดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุม
พิเศษเพิม่ เติมตามความจาเป็ น โดยมีการกาหนดวาระที่ชดั เจน
นาส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุม
อย่างน้ อย 5 วันท าการ เพื่อ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้มีเวลา
ศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่
กรณีมเี หตุจาเป็ นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุม
และจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รบั รองแล้วเพื่อ ใช้ในการ
อ้า งอิง และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บ ริษ ัท ได้จ ัด ท า
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รายงานผลการดาเนินงานเสนอให้คณะกรรมการทราบทุกไตร
มาสเพื่อให้คณะกรรมการสามารถกากับดูแลการปฏิบตั งิ านของ
ฝา่ ยจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
ในการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ษ ั ท และประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห ารเป็ น ผู้ร่ ว มกัน ก าหนดวาระการประชุ ม และ
พิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษทั โดยเปิ ด
โอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับ
การพิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้
ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซึ่งทา
หน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้า
ร่ ว มประชุ ม ด้ว ยเพื่อ ให้ส ารสนเทศรายละเอี ย ดข้ อ มู ล ที่เ ป็ น
ประโยชน์ เพิ่มเติมในฐานะผู้ท่ีเกี่ยวข้อ ง รวมทัง้ จะได้รบั ทราบ
นโยบา ยโดย ตรง เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปปฏิ บ ั ติ อ ย่ า ง มี
ประสิท ธิภ าพ ทัง้ นี้ ในการลงมติใ นที่ป ระชุ ม คณะกรรมการ
บริษทั ให้ถอื มติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง
หนึ่งเสียง ซึ่งบริษทั ได้กาหนดให้มจี านวนองค์ประชุมขัน้ ต่ า ณ
ขณะที่กรรมการจะลงมติต้อ งไม่น้อ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด โดยกรรมการที่ม ีส่ว นได้เสีย จะไม่เ ข้า ร่ว ม
ประชุมและ / หรือไม่ใช้สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก
หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
กรรมการทุกคนมีสทิ ธิท่จี ะตรวจสอบเอกสารประกอบการ
ประชุม และเอกสารสาคัญ อื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือ
กรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การมี ข้ อ สงสัย ใดๆ
กรรมการอื่นๆและฝา่ ยบริหารของบริษทั ต้องดาเนินการตอบข้อ
สงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่ าที่ จะเป็ นไปได้ใน
กรณีท่กี รรมการไม่เห็นด้วยกับมติท่ปี ระชุม กรรมการสามารถ
ขอให้เ ลขานุ ก ารบริษ ัท บัน ทึ ก ข้อ คัด ค้า นไว้ใ นรายงานการ
ประชุม หรือยื่นหนังสือ แสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการ
บริษทั ได้
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษ ัท แต่ล ะครัง้ เลขานุ การ
บริษทั ได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็ นผู้บนั ทึกรายงานการ
ประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือ
ชื่อ รับ รองความถู ก ต้อ ง โดยเสนอให้ท่ีป ระชุ ม รับ รองในการ
ประชุ ม ครัง้ ถัด ไป รวมทัง้ เป็ นผู้ จ ัด เก็ บ ข้ อ มู ล หรือ เ อกสาร
เกี่ยวกับการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง โดย
ปกติคณะกรรมการบริษทั จะเข้าร่วมการประชุมทุ กคนทุ กครัง้
ยกเว้น แต่ ม ีเ หตุ จ าเป็ น ซึ่ง จะแจ้ง เป็ น การล่ ว งหน้ า ก่ อ นการ
ประชุ ม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษ ัท ถือ เป็ น นโยบายให้
กรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเอง
ตามความจาเป็ นเพื่ออภิปรายปญั หาต่างๆ เกีย่ วกับการจัดการที่
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อยู่ในความสนใจ โดยไม่มฝี ่ายบริหารร่วมด้วย และแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทราบถึงผลการประชุม
4. ค่าตอบแทน
บริษ ัท พิจ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคานึงถึงการปฏิบตั ิงานและ
ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของบริษทั ความ
เหมาะสมและเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับ
บริษ ัท หรือ ใกล้เคีย งกับ บริษ ัท และอ้า งอิง ข้อ มูล ค่า ตอบแทน
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริษ ัท จดทะเบี ย น น าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษ ัท เพื่อ พิจ ารณาน าเสนอที่ป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น
อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุ กปี บริษทั มีนโยบาย
จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยมีคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทน เป็ นผู้ พิจ ารณาก าหนดนโยบาย
ค่ า ต อ บ แ ท น ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง อั น ไ ด้ แ ก่ ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร และรองประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษ ั ท ใช้ ค วามระมัด ระวัง ในการจ่ า ย
ค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษทั ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย
เป็ นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่ม ธุรกิจเดียวกัน เพื่อ ที่จะดูแลและ
รักษาผูบ้ ริหารที่มคี ุณภาพไว้ ผูบ้ ริหารที่ได้รบั มอบหมายหน้ าที่
และความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามความ
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายเพิม่
มากขึน้
5. การพัฒนาความรู้กรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการ
บริษทั
บริษทั ส่งเสริมและสนับสนุ นให้กรรมการบริษทั ผู้บริหาร
และเลขานุ ก ารบริษ ัท เข้า ร่ ว มอบรม/สัม มนาหลัก สูต รที่เ ป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ
เลขานุ ก ารบริษ ัท เช่ น หลัก สู ต รที่จ ดั ขึ้น โดยสมาคมส่ง เสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หน่วยงานหรือองค์กรอิสระต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนื่องตลอด
ปี โดยกรรมการของบริษทั มีประวัตไิ ด้เข้ารับอบรมกับสมาคม
ส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษทั ไทยแล้ว (ดังรายละเอียดตาม
ข้อมูลประวัตขิ องกรรมการแต่ละท่าน) รวมถึงจัดให้มกี ารเยีย่ ม
ชมกิจการโรงงานอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ ส่งเสริมให้มกี ารพบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
และในกรณีท่ีม ีการเปลี่ย นแปลงกรรมการหรือ กรรมการใหม่
ฝ่ายจัดการจะจัดให้มเี อกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้ม ีการแนะนา
ลักษณะธุร กิจ และแนวทางการดาเนิ นธุร กิจ ของบริษ ัทให้แ ก่
กรรมการใหม่

6. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ได้ จ ัด ให้ ม ี ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบตั ิงานของตนเองรายคณะ และประเมินคณะกรรมการชุด
ย่อย ปี ละ 1 ครัง้ เพื่อทบทวนผลการปฏิบตั งิ านที่ผ่านมา และใช้
เป็ นข้อมูลในการบริหารนาไปปรับปรุงพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในการประเมินผลการปฏิบตั ิง านของกรรมการแบบราย
คณะและแบบคณะกรรมการชุดย่อย ได้กาหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการราย
คณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- การทาหน้าทีข่ องกรรมการ
- ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยจัดการ
- การพัฒ นาตนเองของกรรมการและการพัฒ นา
ผูบ้ ริหาร
2. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการชุด
ย่อยรายคณะ
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บทบาท
หน้ า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ
3. การประเมิน ผลการปฏิบ ัติง านของคณะกรรมการ
รายบุคคล
- โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
- การประชุมคณะกรรมการ
- บ ท บ า ท ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการ
โดยในแต่ละหัวข้อจะมีข้อ ย่อ ยให้กรรมการให้คะแนน
และจะน าคะแนนเหล่ า นั ้น มาหาค่ า เฉลี่ ย เป็ นคะแนนของ
กรรมการทัง้ ชุด โดยหลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็ นร้อยละ
จากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทัง้ หมด ดังนี้
 มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยีย่ ม
 มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก
 มากกว่าร้อยละ 65 = ดี
 มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้
 ต่ากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง

ตารางแสดงผลการประเมินการปฏิ บตั ิ งานของ
คณะกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2561
รายการ
ผลการประเมิน
เกณฑ์
คณะกรรมการบริษทั
90.83
ดีเยีย่ ม
คณะกรรมการตรวจสอบและ
95.68
ดีเยีย่ ม
กากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความ
90.00
ดีเยีย่ ม
เสีย่ ง
คณะกรรมการสรรหาและ
97.50
ดีเยีย่ ม
กาหนดค่าตอบแทน
7. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ ของประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร
คณะกรรมการบริษ ัท เป็ น ผู้ป ระเมิน ผลการปฏิบ ัติ ง าน
ประจาปี ของผูด้ ารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจา
ทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และใช้ ด ั ช นี วั ด
ความสาเร็จขององค์กรเทียบกับความสาเร็จของเป้าหมายและ
แผนงานประจาปี ความสามารถหลัก (Core Competency)
ความสามารถในการบริหารจัดการ (Managerial Competency)
โดยผ่ า นการน าเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่ า ตอบแทน และแจ้ง ผลการประเมิน และความคิด เห็น ของ
กรรมการให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหารรับทราบเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาต่อไป
8. การจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ งของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษ ัท ได้ใ ห้ค วามส าคัญ กับ การจัด ให้มี
แผนการสืบทอดตาแหน่ งงานและแผนพัฒ นาผู้บริหารเพื่อสืบ
ทอดตาแหน่ งผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ทัง้ นี้ เพื่อให้สามารถ
ดาเนินงานบริหารได้อย่างต่อเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากร
ที่มศี กั ยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที่จะดารงตาแหน่ ง
งานที่สาคัญดังกล่าว โดยใช้หลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career
Management)
และแผนการสื บ ทอดต าแหน่ ง(Talent
Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน ได้กาหนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์ใน
การสรรหากรรมการและผู้บ ริห ารระดับสูง ไว้เ ป็ น ลายลัก ษณ์
อักษร เพื่อ ให้ได้รบั ทราบและเข้าใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อให้
เติบโตได้อย่างมั ่นคงและยั ่งยืนไปพร้อมกับบริษทั อันจะส่งผลให้
บริษทั สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
วิธกี ารและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผูบ้ ริหาร
ระดับสูง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริ ษ ั ท ก าหนดให้ ม ี แ ผนพั ฒ นา
ศักยภาพผูบ้ ริหาร
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2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้
พิจารณากาหนดความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละ
ตาแหน่ งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มคี ุณสมบัติตามที่กาหนด
และสามารถสืบทอดในแต่ละตาแหน่งงานได้
3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบตั งิ านและ
ความรู้ ของผู้บริหารที่ม ีระดับความสามารถที่ต้อ งการในการ
จัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
4) ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร ทบทวนและสรุ ป ผลการ
จัด ท าแผนการสืบ ทอดต าแหน่ ง งานของประธานเจ้า หน้ า ที่
บริห าร และรองประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร เป็ น ประจ า และ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ทราบปี ละ 1 ครัง้
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริษ ัท ให้ค วามส าคัญ ในการก ากับ ดู แ ล
กิ จ กา ร ที่ ดี โ ดย ได้ ม ี ก ารจั ด ตั ้ง ค ณะ กรร ม การ ชุ ดย่ อ ย
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทน และ คณะกรรมการบริห าร
โดย
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยและผู้บ ริห ารของบริษ ัท ประกอบด้ว ย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ท่ี ม ี คุ ณ สมบั ติ ค รบตามมาตรา 68
แห่ ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
โดยโครงสร้า งการบริหารงานของคณะกรรมการต้อ งมีความ
หลากหลาย ในด้า นทัก ษะ ประกอบด้ว ยทัก ษะทางด้า น
อุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุท ธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ
ด้านกฎหมาย และด้านการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด ไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ ช่ ว ยสอบทาน ทบทวน
มอบหมาย กาหนดนโยบายต่างๆ ของบริษทั ตามอานาจหน้าที่
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยคานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มเป็ นสาคัญ
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คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมีจานวน 3 ท่าน ซึ่งรายนาม
ของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ข้อมูลการดารงตาแหน่ง และรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้

1. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การ /
กรรมการอิสระ

6/6

2. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

6/6

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

6/6

โดยมี นางสาวสุพตั ตรา นิจจะยะ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
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โดยกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ทัง้ สามท่าน เป็ น
ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิด้า นการบัญ ชี ภาษีอ ากร การเงิน การบริห าร
จัดการ การบริหารความเสี่ยง และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะ
ทาหน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ในปี 2561 มีการประชุม 6 ครัง้ โดยมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษทั และมีการประชุมร่วมกับผูต้ รวจสอบบัญชี
ภายนอกและผูบ้ ริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจาปี
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิ จการ
1. ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 3 ปี
2. กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ 3 ปี
ทัง้ นี้ เมื่อ ครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ดัง กล่ า ว ประธาน
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ
และกากับดูแลกิจการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การ
แต่งตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งได้อีก นอกจากการพ้นจาก
ตาแหน่ งตามวาระดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
1. ลาออก
2. ตาย
3. ขาดคุณสมบัติการเป็ นกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการตามข้อบังคับนี้
4. คณะกรรมการบริษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการคนใดจะลาออก
จากตาแหน่ ง ให้ทาเป็ นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการบริษทั
ทัง้ นี้ ก รรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ป ระสงค์จ ะ
ลาออกก่อนครบวาระ จะต้องแจ้งและยื่นหนังสือลาออกต่อบริษทั
ล่ ว งหน้ าไม่ น้ อย กว่ า 30 วั น พร้ อ มระบุ เ หตุ ผ ลเพื่ อ ให้
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ได้ พิ จ ารณาแต่ ง ตัง้ กรรมการอื่ น ที่ ม ี
คุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก ทัง้ นี้บริษทั ต้องแจ้ง
การลาออกพร้อมส่งสาเนาหนังสือลาออกให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยทราบด้วย กรณีท่ีกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดารงตาแหน่ ง
บริ ษ ัท จะต้ อ งแจ้ ง การถู ก ถอดถอนพร้ อ มสาเหตุ ใ ห้ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศทราบ โดยกรรมการตรวจสอบที่ถูกถอด
ถอนนัน้ มีสทิ ธิช้แี จงถึงสาเหตุดงั กล่าว ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทราบด้วยก็ได้
กรณีท่ตี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ื น นอกจากถึ ง คร าวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้ บุคคลที่ม ีคุณสมบัติครบถ้วนเป็ น
กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ หรืออย่างช้าภายใน 3
เดือ น นั บ แต่ ว ัน ที่ จ านวนกรรมการตรวจสอบ ไม่ ค รบถ้ ว น
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เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแลกิจการมีความต่อเนื่ องอยู่ตลอดเวลา ทัง้ นี้ ให้บุคคลที่เข้า
เป็ นกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ลกิ จ การแทนอยู่ ใ น
ตาแหน่ งได้เพีย งวาระที่เ หลือ อยู่ของกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการทีต่ นแทน
อ านาจหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
1. สอบทานให้บ ริษ ัท มีก ารรายงานทางการเงิน อย่ า ง
ถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษ ั ท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
(Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจ ารณาแต่ ง ตัง้ โยกย้า ย เลิก จ้า งหัว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาให้ความเห็นและให้ขอ้ สังเกตงบประมาณและ
อัตรากาลังของสานักตรวจสอบภายใน เพื่อเสนอฝา่ ยบริหารเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิ
4. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการพัฒ นาการกากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อ เนื่ อง รวมทัง้ ให้แนวทางและข้อเสนอแนะที่
จาเป็ นเพื่อการพัฒนา และให้ความสาคัญโดยส่งเสริมให้บริษทั
กาหนดเรื่อ งการกากับดูแลกิจการที่ดี ไว้เป็ นวาระประจาของ
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
5. สอบทานให้บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่าง
เป็ นระบบมาตรฐานที่ เ หมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล รวมถึงการหารือร่วมกับฝา่ ยจัดการถึงนโยบายหลัก
ของบริษทั ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสีย่ งและการประเมิน
ความเสีย่ งทุกด้าน รวมทัง้ ความเสีย่ งจากการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
6. ร่ว มกับ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง คณะท างาน
บริหารความเสี่ยง และฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา และให้
ความเห็นในรายงานผลและรายงานความคืบหน้ าการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั
7. สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ และ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมี
ความเป็ นอิสระเพื่อ ท าหน้ าที่เ ป็ น ผู้ส อบบัญ ชีข องบริษทั และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับ
ผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครัง้

9. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ม ั ่นใจว่ า รายการดัง กล่ า ว
สมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
10. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับ
ดูแ ลกิจ การโดยเปิ ด เผยไว้ใ นรายงานประจ าปี ข องบริษ ัท ซึ่ง
รายงานดัง กล่ า วต้ อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแ ลกิจ การ และต้อ งประกอบด้วยข้อ มูล
อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษทั
(ข) ความเห็ น เกี่ ย วกับ ความเพีย งพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั
(ค) ความเห็น เกี่ย วกับ การปฏิบ ัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง
กับธุรกิจของบริษทั
(ง) ความเห็น เกี่ย วกับ ความเหมาะสมของผู้ส อบ
บัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
(ฉ) จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุม ของ
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
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ไ ด้ ร ั บ จ า ก ก า ร ป ฏิ บ ั ติ ห น้ า ที่ ต า ม ก ฎ บั ต ร
(Charter)
(ซ) รายการอื่น ที่เห็นว่า ผู้ถือ หุ้นและผู้ลงทุ นทั ว่ ไป
ควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั
11. กากับดูแลให้มกี ระบวนการรับแจ้งเบาะแส ในกรณีท่ี
พนักงานและผู้มสี ่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ มีข้อ สงสัยหรือ พบเห็น
การกระท าอัน ควรสงสัย ว่ า มีก ารฝ่ า ฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บ ัติ ต าม
กฎหมาย ระเบีย บข้อ บัง คับ จรรยาบรรณ หรือ นโยบายการ
กากับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั ่นใจแก่ผแู้ จ้งเบาะแสว่าบริษทั มี
กระบวนการสอบสวนที่เป็ นอิสระ และมีการดาเนินการในการ
ติดตามทีเ่ หมาะสม
12. ควบคุมดูแลกรณีการสอบสวนพิเศษตามความจาเป็ น
13. ในกรณี ท่ี พ บหรือ มีข้ อ สงสัย ว่ า มีร ายการหรือ การ
กระทาดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะ
การเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริษ ัท ให้ค ณะกรรมการ

ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการรายงานต่อคณะกรรมการของ
บ ริ ษ ั ท เ พื่ อ ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข ภ า ย ใ น เ ว ล า ที่
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่อง
ทีส่ าคัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
14. พิจ ารณาและทบทวนเพื่อ ปรับ ปรุ ง กฎบัต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ อย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้ เพื่อ ให้ค รอบคลุ ม ภาระหน้ า ที่ต ามแนวปฏิ บ ัติท่ี ดี และ
สอดคล้องกับสิง่ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั คาดหวัง
15. ปฏิ บ ัติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริษ ัท
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการ
ในการปฏิบตั ดิ งั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบและ
กากับ ดูแลกิจการ มีความรับ ผิดชอบต่อ คณะกรรมการบริษ ัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุม
ทั ่วทัง้ องค์กร จึงมีมติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประกอบด้วย กรรมการอิสระ อย่างน้ อย 3 ท่ าน และผู้บริหาร
ระดับ สูง จ านวนไม่น้ อ ยกว่า 2 ท่ า น โดยก าหนดให้ค ณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวนและตรวจติด ตามป จั จัย
เสีย่ งและผลกระทบด้านต่างๆ ของบริษทั พร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
ทัง้ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบตั ิการ ด้านสภาพแวดล้อมและ
การตลาด ด้านกฎหมาย รวมถึง การกาหนดนโยบายและกากับ
ดูแลให้มรี ะบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ ง เพื่อลด
ผลกระทบต่อธุร กิจของบริษทั อย่างเหมาะสม โดยได้กาหนด
องค์ป ระกอบ ขอบเขตอานาจ หน้ า ที่แ ละความรับผิดชอบ
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งสามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิผล ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งของบริษทั มีจานวน 6 ท่าน โดยรายนามของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2/2

2. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2/2

3. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการอิสระ

2/2

4. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/2

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

1/2

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

กรรมการบริหารความเสีย่ ง

2/2

โดยมีนางพริม ชัยวัฒน์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง มีวาระการดารงตาแหน่ งคราว
ละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตาม
วา ระ อ า จได้ ร ั บ เ ลื อ กเข้ า ม าด ารง ต าแหน่ ง ใหม่ ไ ด้ อี ก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั โดยตรง และมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่
ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
อ านาจ หน้ าที่ และความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและวางกรอบ
การบริหารความเสีย่ งโดยรวมของบริษทั รวมถึงจัดทาแผนงาน
การบริหารความเสี่ยงและจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆที่มผี ลต่อเป้าหมายและการ
ดาเนินธุรกิจของบริษทั อันได้แก่ความเสีย่ งด้านการเงิน ความ
เสี่ยงด้านการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการ
บริ ห ารธุ ร กิ จ บนสภาพแวดล้ อ มที่ ม ี ก ารแข่ ง ขัน และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงแบบพลวัต ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายหรือ นโยบายภาครัฐ ความเสี่ย งที่ม ีผ ลกระทบต่ อ
ชื่อเสียงของกิจการ ความเสีย่ งการเกิดทุจริต เป็ นต้น
2. พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นชอบความเสีย่ งที่
ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนาเสนอคณะกรรมการบริษทั
เพื่อรับทราบ
3. รับ ทราบ พิ จ ารณา และให้ ค วามเห็ น ในผลการ
ประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง
และแผนปฏิบตั กิ ารเพื่อจัดการความเสีย่ งที่เหลืออยู่ของบริษทั
เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าบริษ ัท มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและ
เหมาะสม
4. ดูแ ลและสนับ สนุ น ให้ก ารบริห ารความเสี่ยงองค์ก ร
ประสบความสาเร็จ เสนอแนะวิธปี ้ องกัน และวิธลี ดระดับความ
เสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
5. ติด ตามและประเมิน ผลการปฏิ บ ัติ ใ ห้เ ป็ น ไปตาม
นโยบายและแผนงานการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้อ ย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่อ ให้ ร ะบบการปฏิบ ัติ ง านมีป ระสิท ธิ ภ าพและมี
ประสิทธิผล
6. ให้ค าแนะน า และการสนั บ สนุ น แก่ ค ณะกรรมการ
บริษทั ฝ่ายบริหาร และคณะทางานบริหารความเสี่ยง ในเรื่อง
การบริหารความเสีย่ งระดับองค์กร รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุ น
ให้ม ีก ารปรับ ปรุ ง และพัฒ นาระบบบริห ารความเสี่ย งระดับ
องค์กรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
7. รายงานความเสีย่ งทีส่ าคัญขององค์กร รวมถึงสถานะ
ของความเสีย่ ง แนวทางในการจัดการความเสีย่ ง ความคืบหน้า

และผลของการบริห ารความเสี่ยงให้แก่ คณะกรรมการบริษ ัท
เพื่อรับทราบเป็ นประจา
8. ให้ความเห็นและข้อ เสนอแนะในการใช้บริการจาก
บุคคลภายนอก เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาที่เป็ นอิสระเกี่ยวกับ
กรอบ ขอบเขต และการปฏิบตั ิงาน ในการบริหารจัดการความ
เสีย่ งให้แก่สว่ นบริหารความเสีย่ ง
9. ทบทวนนโยบาย และแผนงานการบริหารความเสีย่ ง
ให้ส อดคล้ อ งกับ การเปลี่ย นแปลงของผลกระทบจากป จั จัย
ภายในและภายนอก
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรให้มคี วามเหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ/หรือกฎระเบียบ
ข้อบังคับของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั
11. มีอานาจในการพิจารณาแต่งตัง้ คณะทางาน หรือ
บุคลากรเพิม่ เติม หรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอกได้
ตามความจ าเป็ น เพื่ อ ให้ ง านการบริ ห ารความเสี่ ย งมี
ประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันความเสีย่ งที่อาจจะเกิดขึน้ ได้
อย่างมีประสิทธิผล
12. ปฏิบ ัติห น้ า ที่อ่ืน ใดอัน เกี่ย วเนื่ อ งกับ การบริห าร
ความเสีย่ งตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
13. จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี และมีการ
นาเสนอในรายงานประจาปี ทุกปี
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC) จัดตัง้ ขึน้ ตามมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั
ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบการสรรหา ของกรรมการและประธาน
เจ้าหน้ าที่บริหาร รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์และรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ตามมติท่ปี ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เป็ น กรรมการบริษ ัท และมีคุ ณ สมบัติข องกรรมการครบถ้ ว นตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้ คณะ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษทั มีจานวน 3 ท่ าน โดยรายนามของ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ข้อมูลการดารงตาแหน่งและรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมในปี 2561 มีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ
1. ดร.ดาริ สุโขธนัง
2. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายวรรษภณ ภาวัตพงศ์ ทาหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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การเข้าร่วมประชุม (ครัง)้
1/1
1/1
1/1

วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน มีว าระการด ารง
ตาแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ ง ตามวาระอาจได้ ร ับ เลื อ กเข้ า มาด ารง
ต าแหน่ งใหม่ ไ ด้ อี ก คณะ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และมี
อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั
อานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทน
1.1 ด้านการสรรหา
1.1.1 พิจ ารณาโครงสร้ า ง ขนาด และองค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ ให้ ม ีค วามเหมาะสมกับ องค์ ก รและสภาพ
แวดล้อมการดาเนินธุรกิจที่เปลีย่ นแปลงไป
1.1.2 กาหนดหลักเกณฑ์ นโยบาย และวิธกี ารในการสรร
หากรรมการบริษทั กรรมการชุดย่อ ย และประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารของบริษทั ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร
1.1.3 ก าหนดคุ ณ สมบัติข องกรรมการ และพิจ ารณา
คัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชื่อเป็ นกรรมการ ทัง้
ในกรณีท่มี ตี าแหน่ งว่าง และ/หรือกรรมการครบวาระการดารง
ตาแหน่ง
และ/หรือ แต่ ง ตัง้ เพิ่ม เพื่อ นาเสนอต่ อ คณะกรรมการบริษ ัท
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อ นนาเสนอต่อ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้น
พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
1.1.4 เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อ ยเสนอรายชื่อ บุคคล
เข้ารับการสรรหาเป็ นกรรมการบริษทั ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี
1.1.5 จัดให้มแี ผนการสืบทอดตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร โดยมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ
1.1.6 จัด ท าแผนพัฒ นากรรมการ เพื่อ พัฒ นาความรู้
กรรมการป จั จุ บ ัน และกรรมการเข้ า ใหม่ ใ ห้ เ ข้ า ใจธุ ร กิ จ ที่
กรรมการดารงตาแหน่ งอยู่ บทบาทหน้ าที่ของกรรมการ และ
พัฒ นาการต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ภาวะอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั มาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รปั ชั ่น หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี เป็ นต้น
1.2 ด้านการกาหนดค่าตอบแทน
1.2.1 ก าหนดนโยบาย โครงสร้ า งค่ า ตอบแทนและ
ผลประโยชน์ อ่ื น ๆ ทัง้ ที่ เ ป็ นตัว เงิน และมิใ ช่ ต ัว เงิ น ให้ แ ก่

กรรมการ และประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริห ารของบริษ ัท โดยมี
หลักเกณฑ์ท่ีชดั เจน เป็ นธรรม และเหมาะสมกับหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทน
ของบริษ ัท อื่น ที่อ ยู่ใ นอุต สาหกรรมเดียวกันหรือ ใกล้เคียงกับ
บริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเห็นชอบ
และ/หรือนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
1.3 หน้ าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ
1.3.1 แต่งตัง้ ที่ปรึกษาประจา และ/หรือว่าจ้างที่ปรึกษา
เฉพาะโครงการ เพื่อให้คาแนะนาในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ไ ด้ ใ น ก ร ณี จ า เ ป็ น แ ล ะ ส ม ค ว ร โ ด ย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนสามารถพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนของที่ปรึกษาด้วยค่าใช้จ่ายของบริษทั ได้
ตามความจาเป็ นและสมควร
1.3.2 ทบทวนและแก้ไ ขกฎบัต รคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาวการณ์ และ
นาเสนอขออนุมตั ติ ่อคณะกรรมการบริษทั
1.3.3 ปฏิบ ัติง านอื่นใดเกี่ย วกับการสรรหาและกาหนด
ค่า ตอบแทนกรรมการและประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร ตามที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
1.3.4 ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้
1.3.5 จัดทารายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี และมีการ
นาเสนอในรายงานประจาปี ทุกปี
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารของ
บริษทั มีจานวน 4 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อดังนี้
1. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสาธิต เหมมณฑารพ
กรรมการบริหาร
3. นางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมการบริหาร
4. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ กรรมการบริหาร
โ ด ย มี น า ง พ ริ ม ชั ย วั ฒ น์ ท า ห น้ า ที่ เ ล ข า นุ ก า ร ค ณ ะ
กรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารมีวาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 3 ปี
กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั เลือก
เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อกี คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการบริษทั โดยตรง และมีอานาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบตามทีไ่ ด้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
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อ านาจหน้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
บริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการบริ ห ารมี อ านาจ หน้ าที่ และความ
รับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่อ งเกี่ยวกับการดาเนิ น งาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษทั กาหนดนโยบาย แผน
ธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอานาจการ
บริห ารต่ า ง ๆ ของบริษทั หลัก เกณฑ์ใ นการด าเนิ น ธุร กิจ ให้
สอ ดคล้ อ ง กั บ ส ภาพเศรษฐกิ จ เพื่ อ เสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริษทั พิจารณาและอนุ มตั ิและ/หรือให้ความ
เห็ น ชอบ รวมตลอดถึ ง การตรวจสอบและติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการกาหนด โดย
สรุปอานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ าคัญได้ดงั นี้
1. ด าเนิ น กิ จ การและบริห ารกิ จ การของบริ ษ ัท ตาม
วัต ถุป ระสงค์ ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อ กาหนด คาสั ่ง
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติท่ปี ระชุมผู้ถือ
หุน้ ของบริษทั
2. พิจ ารณากลั ่นกรองข้อ เสนอของฝ่า ยจัด การ ก าหนด
โครงสร้างองค์กร นโยบาย ทิศทาง และ กลยุท ธ์ การดาเนิ น
ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท การขยายกิ จ การ ก าหนดแผนการเงิ น
งบประมาณ การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล การลงทุ น ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เป็ นผูพ้ จิ ารณากาหนดต่อไป
3. มีอานาจแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ และ/หรือคณะทางาน
เพื่อการดาเนินกิจการหรือการบริหารงานของบริษทั และการ
ก า ห น ด อ า น า จ ห น้ า ที่ แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะอนุ กรรมการ และ/หรือคณะทางาน รวมถึงควบคุมกากับ
ดู แ ลให้ ก ารด าเนิ น งานของคณะอนุ ก รรมการ และ/หรื อ
คณะทางานทีแ่ ต่งตัง้ บรรลุตามนโยบายและเป้าหมายทีก่ าหนด
4. ติด ตามผลการด าเนิ น งานของบริษ ัท ให้เ ป็ น ไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการและเป้ าหมายที่ก าหนดไว้ และ
กากับดูแลให้การดาเนินงานมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ
5. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจาปี ตามที่ฝา่ ย
บริหาร เสนอก่อนทีจ่ ะนาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
และอนุมตั ิ
6. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิการใช้จ่ายทางการเงินในการ
ด าเนิ น การตามปกติธุ ร กิจ ของบริษ ัท แต่ ล ะรายการภายใน
วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่เกินงบประมาณที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั
7. อนุ มตั กิ ารใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาคัญๆ ที่ได้กาหนดไว้ใน
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ตามที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจาก
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คณะกรรมการบริษทั หรือตามที่คณะกรรมการบริษทั ได้เคยมี
มติอนุมตั ใิ นหลักการไว้แล้ว
8. มีอานาจพิจารณาอนุ มตั ิ การกู้ยมื เงิน การจัดหาวงเงิน
สินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษทั สาหรับระยะเวลาไม่
เกิน 5 ปี แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท แต่ไม่
เกิน งบประมาณที่ไ ด้ร บั อนุ ม ตั ิจ ากคณะกรรมการบริษ ัท และ
กรณีทต่ี อ้ งใช้ทรัพย์สนิ ของบริษทั เป็ นหลักประกัน ต้องนาเสนอ
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั
9. พิจ ารณาการเข้า ท าสัญ ญาเกี่ย วกับ การด าเนิ น ธุร กิจ
ปกติ ข องบริษ ัท ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ ซึ่ ง มี อ ายุ ส ัญ ญาหรื อ
ข้อตกลงไม่เกิน 8 ปี และแต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 100
ล้ า น บ า ท แ ต่ ไ ม่ เ กิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ จ า ก
คณะกรรมการบริษทั
10. กาหนดโครงสร้างองค์กร อานาจการบริหารองค์กร
รวมถึงการแต่งตัง้ การว่าจ้าง การโยกย้าย การเลิกจ้าง การ
กาหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนั กงานระดับผู้บริหาร
ตัง้ แต่ ร ะดับ ผู้ อ านวยการฝ่ า ยหรือ เที ย บเท่ า ขึ้น ไป ยกเว้ น
ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
11. ให้มอี านาจในการมอบอานาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่ ง
คนหรือหลายคนปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้
การควบคุม ของคณะกรรมการบริห าร หรือ อาจมอบอ านาจ
เพื่อ ให้บุ ค คลดัง กล่ า ว มีอ านาจตามที่ค ณะกรรมการบริห าร
เห็น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริห าร
เห็น สมควร ซึ่ง คณะกรรมการบริห ารอาจยกเลิก เพิก ถอน
เปลีย่ นแปลง หรือแก้ไข บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจ หรือการมอบ
อานาจนัน้ ๆ ได้ตามทีเ่ ห็นสมควร
12. ด าเนิ น การอื่น ใด ตามที่ค ณะกรรมการบริษ ัท
มอบหมายเป็ นคราว ๆ ไป
ทัง้ นี้การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารนัน้ จะไม่มลี กั ษณะเป็ นการมอบอานาจ
หรื อ มอบอ านาจช่ ว งที่ ท าให้ ผู้ ร ั บ มอบอ านาจจากคณะ
กรรมการบริหารสามารถอนุ มตั ริ ายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อ่นื ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ที่
เกี่ ย วข้ อ ง คณะกรรมการบริ ห ารไม่ ม ี อ านาจอนุ มัติ ก าร
ดาเนิ นการในเรื่องดังกล่าวโดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถอื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
เพื่อ อนุ ม ตั ิต่อ ไป ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตาม
ธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซ่งึ เป็ นไปตามประกาศของ

คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
 กรรมการอิ สระ
บริ ษ ัท ก าหนดองค์ ป ระกอบคณะกรรมการบริ ษ ัท ให้
ประกอบด้ว ยกรรมการอิส ระอย่า งน้ อ ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้ หมดของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี) เป็ น
ผู้แต่งตัง้ กรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษทั ทัง้ นี้
บริษทั มีนโยบายแต่งตัง้ กรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทัง้ คณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน
หลั ก เกณฑ์ ใ นการคั ด เลื อ กกรรมการอิ ส ระ อิ ง ตาม
หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบัตขิ องผู้ท่ี
จะมาทาหน้ าที่เป็ นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและ
ลัก ษณะต้ อ งห้ า มของกรรมการตามพระราชบัญ ญัติบ ริษ ัท
มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาด
หลัก ทรัพ ย์ รวมถึง ประกาศ ข้อ บัง คับ และ/หรือ ระเบีย บที่
เกี่ย วข้อ ง โดยกรรมการอิส ระจะมีคุ ณ วุ ฒ ิก ารศึก ษา ความ
เชี่ย วชาญเฉพาะด้า น ประสบการณ์ ก ารท างาน และความ
เหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้ หากมี
กรรมการอิสระคนหนึ่ ง คนใดพ้น จากต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระ
คณะกรรมการบริษทั อาจแต่งตัง้ กรรมการอิสระที่ม ีคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่ งแทน โดยกรรมการ
อิสระทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการแทนจะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระ
ทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระทีต่ นแทน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ ก าหนดคุ ณ สมบัติ ข อง
กรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจานวนหุน้ ที่มสี ทิ ธิออก
เสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั ทัง้ นี้ ให้นับรวม
การถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มสี ่วนร่วมบริหารงาน
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับ
เดีย วกัน ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ของผู้ม ีอ านาจควบคุ ม ของ
บริษทั เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ
อิสระ
3. ไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ท างสายโลหิต หรือ โดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่

น้ อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4. ไม่ ม ีห รือ เคยมีค วามสัม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ กับ บริษ ัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ยบริษทั ร่ว ม ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการ
ใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้
ถือหุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือ ผู้ม ีอานาจควบคุม ของบริษทั เว้น แต่จะได้พ้นจาก
การมีล ัก ษณะดัง กล่ า วมาแล้ว ไม่น้ อ ยกว่า 2 ปี ก่ อ นวัน ได้ร ับ
แต่งตัง้ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็ นผู้ถอื หุ้นที่มนี ัย ผูม้ อี านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของบริษทั
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รบั แต่งตัง้ ให้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึ ง การให้ บ ริก ารเป็ น ที่ ป รึก ษากฎหมายหรือ ที่ ป รึก ษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก
บริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อ ย บริษทั ร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่
หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็ นผูถ้ อื หุน้ ที่มนี ัย ผู้
มีอานาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิช าชีพนัน้
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี ก่อ นวันได้รบั แต่ งตัง้ ให้เ ข้า ด ารงต าแหน่ งกรรมการ
อิสระ
7. ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ ไ ด้ ร ับ การแต่ ง ตัง้ ขึ้น เพื่ อ เป็ น
ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้
ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่ม ีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มนี ัยกับกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย หรือไม่
เป็ นหุ้นส่ว นที่ม ีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือ เป็ นกรรมการที่มีส่ว น
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือ ถือ หุ้น เกิน ร้อ ยละ 10 ของจ านวนหุ้น ที่ม ีสิท ธิอ อกเสีย ง
ทัง้ หมดของบริษ ัท อื่ น ซึ่ง ประกอบกิ จ การที่ ม ีส ภาพอย่ า ง
เดียวกันและเป็ น การแข่งขัน ที่ม ีนัย กับกิจ การของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อย
9. ไม่ม ีล ัก ษณะอื่น ใดที่ท าให้ไ ม่ส ามารถให้ค วามเห็น
อย่างเป็ นอิสระเกีย่ วกับการดาเนินงานของบริษทั
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ทัง้ นี้ ก รรมการอิส ระจะตรวจสอบและรับ รองคุ ณ สมบัติ
ความเป็ น อิส ระของตนเองอย่างน้ อ ยปี ละ 1 ครัง้ โดยจะแจ้ง
พร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สาหรับ
จัด ท าแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจ าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปี ของบริษทั
 คณะกรรมการบริ ษทั
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2557 วันที่ 12
พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติในที่ประชุมจัดตัง้ คณะกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อ มีหน้ าที่คดั เลือ กบุค คลที่
เหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ บริษทั มีกระบวนการสรร
หากรรมการของบริษทั โดยให้ผถู้ อื หุน้ ใหญ่และ/หรือตัวแทนผู้
ถือ หุ้น รายใหญ่ ข องแต่ ล ะกลุ่ ม ผู้ท รงคุณ วุฒ ิต ามสายงานที่
เกี่ยวข้อ ง กรรมการ กรรมการอิสระและผู้บริหารของบริษทั
ร่วมกันเสนอรายชื่อ บุคคลที่มคี ุณวุฒ ิ ประสบการณ์ ศักยภาพ
โดยจะใช้ Board Skill Matrix มาเป็ นเครื่องมือในการพิจารณา
คุณสมบัติ ซึง่ จะให้ความสาคัญต่อผูม้ ที กั ษะ และประสบการณ์ท่ี
มีความจาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั และคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
1. มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษทั
2. มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่หี ลากหลาย
ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้แก่
บริษทั
3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุ นและส่งเสริมการดาเนินงานด้าน
การกากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษทั ปฏิบตั หิ น้าที่
ด้ว ยความรับ ผิด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สัต ย์
(Accountability, Care and Loyalty) อุทศิ เวลาได้อย่างเต็มที่
การเลือกและแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้
ในข้อบังคับของบริษทั และกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จะต้อง
ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น มติท่ีประชุม ผู้ถือ หุ้น ให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
1. คณะกรรมการของบริษทั มีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่ง
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นราชอาณาจักร

ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 66
บริษทั ปญจวั

2. ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และ
วิธกี าร ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจานวนหุน้ ทีต่ นถือ
(2) ผู้ถือ หุ้น แต่ ล ะคนจะต้อ งใช้ค ะแนนเสีย งที่มีอ ยู่
เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณี
ที่เ ลือ กตัง้ บุ ค คลหลายคนเป็ น กรรมการจะแบ่ ง คะแนนเสีย ง
ให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับ ลงมา
เป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ เท่าจานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่บี ุคคลซึ่งได้รบั การ
เลือ กตัง้ ในล าดับ ถัด ลงมา มีค ะแนนเสีย งเท่ า กัน เกิน จ านวน
กรรมการที่ จ ะพึง มี หรือ จะพึง เลือ กตัง้ ในครัง้ นั ้น ให้ ผู้เ ป็ น
ประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้อง
ออกจากตาแหน่ งอย่างน้ อ ยจานวนหนึ่ งในสามโดยอัต รา ถ้า
จานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจาก
ตาแหน่งในปี แรก และปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ให้
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการผูอ้ อก
จากตาแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่ ง ให้ย่ืน ใบลา
ออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกไปถึงบริษทั
กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จากัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณี ท่ีต าแหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อ่ื น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญ ญัติบ ริษ ัท มหาชนจ ากัด และกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการ
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ
เหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว
จะอยู่ในตาแหน่ งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทนมติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย
คะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่ า สามในสี่ข องจ านวนกรรมการที่ย ัง
เหลืออยู่
6. ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจาก
ตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนผู้ถือ หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุ้น ที่ถือ โดยผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุ ม และมีสิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน

 กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริษทั หรือที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ (แล้วแต่กรณี)
เป็ น ผู้แต่ งตัง้ กรรมการตรวจสอบและก ากับ ดูแลกิจการอย่า ง
น้ อย 3 ท่าน เพื่อทาหน้ าที่ในการเป็ นกรรมการตรวจสอบและ
กากับดูแลกิจการของบริษทั กรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจ การแต่ ล ะรายต้ อ งเป็ น กรรมการอิ ส ระ และต้ อ งไม่ เ ป็ น
กรรมการที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษ ัท ให้
ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผู้ม ี
อ านาจควบคุ ม ของบริษ ัท และไม่ เ ป็ น กรรมการของบริษ ัท
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ น
บริษ ัท จดทะเบี ย น โดยกรรมการตรวจสอบและก ากับ ดู แ ล
กิจ การต้อ งมีคุณ สมบัติต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ
ของตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ ก าหนดว่ า ด้ ว ย
คุ ณ สมบัติ แ ละขอบเขตการด าเนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการอย่างน้ อย
1 ท่าน ต้องเป็ นผูม้ คี วามรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้าน
การบัญ ชีหรือ การเงินที่เพียงพอที่จะสามารถท าหน้ าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทาหน้าที่อ่นื
ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการได้
 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการไม่
น้ อ ยกว่า 3 คน โดยมีก รรมการอิส ระเกิน กว่า กึ่ง หนึ่ ง ของ
กรรมการทัง้ คณะ และประธานคณะกรรมการสรรหาต้องเป็ น
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ต้องมี
ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รวมถึงมีความรูด้ า้ นบรรษัทภิบาล มีความเป็ นกลาง และมีความ
เป็ นอิสระตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลผูท้ ส่ี มควรได้รบั การเสนอชื่อให้มาดารงตาแหน่ง
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
คณ ะกรรมการบริ ษ ั ท เป็ นผู้ พิ จ ารณาแต่ งตั ้ง คณ ะ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั
ดูแลงานด้านการบริหารความเสีย่ งในระดับต่างๆ ภายในองค์กร
เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า ฝ่า ยจัด การซึ่ง เป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบงานด้า นการ
บริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรได้นา ระบบการบริหาร
ความเสีย่ งไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมความ
เสีย่ งประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจขององค์กร
อย่างครบถ้วน โดยกรรมการบริหารความเสีย่ งประกอบไปด้วย
กรรมการอิสระ อย่างน้อย 3 คน และผูบ้ ริหารระดับสูง จานวน
ไม่น้อยกว่า 2 คน

 ผู้บริหารระดับสูง
บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะสรรหาผูบ้ ริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับธุรกิจ
โดยด าเนิ น การคัด เลื อ กตามระเบี ย บเกี่ ย วกับ การบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการ
บริษทั /หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
คณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกบุคคลเข้า
ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร โดยการแต่งตัง้ ประธาน
เจ้า หน้ า ที่บ ริห ารต้ อ งได้ร ับ อนุ ม ตั ิจ ากคณะกรรมการบริษ ัท
ประธานเจ้าหน้ า ที่บริหารได้รบั มอบหมายให้เป็ น ผู้บรรจุและ
แต่งตัง้ บุค คลที่ม ีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ใ น
ธุร กิจ ของบริษ ัท เข้า เป็ น พนัก งานในระดับ ต่ า งๆ ทัง้ นี้ ก าร
แต่งตัง้ หัวหน้าหรือผู้รบั ผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบ
แล ะควบ คุ ม ภายใน จะต้ อ ง ได้ ร ั บ ความเห็ น ช อ บ จา ก
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการก่อน
การดารงตาแหน่ งในบริ ษทั อื่ นของกรรมการและผู้บริ หาร
ระดับสูง
บริษทั ได้มกี ารกาหนดนโยบายเรื่องการดารงตาแหน่ งใน
บริษ ัท อื่น ของกรรมการบริษ ัท (รวมถึงประธานเจ้าหน้ า ที่
บริห าร) เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับ แนวปฏิบตั ิท่ีดีท่ีกาหนดหรือ
แนะนาโดยหน่ วยงานกากับดูแลต่าง ๆ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่กาหนดให้กรรมการบริษทั จดทะเบียนควร
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษทั จดทะเบียนอื่นไม่เกิน 5 บริษทั
เนื่ อ งจากการดารงต าแหน่ ง กรรมการบริษทั ในจ านวนที่มาก
เกิ น ไป อาจมีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติ ห น้ า ที่ข อง
กรรมการ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั จึงมีการพิจารณากาหนด
จานวนบริษ ัท จดทะเบีย นอื่น ที่กรรมการแต่ล ะคนจะไปดารง
ตาแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิภายในใน
การดารงตาแหน่ งใด ๆ ในบริษทั อื่นของกรรมการ โดยให้
กรรมการแจ้งล่วงหน้ าก่อนการรับตาแหน่ งอื่นใดในบริษทั และ
องค์กรต่าง ๆ มายังคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจ การ ซึ่ง จะเป็ น ผู้พิจ ารณาความเหมาะสม และความ
สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และเลขานุ การบริษทั ทาหน้าที่แจ้งการ
ดารงตาแหน่ งของกรรมการแต่ละคน เพื่อ ให้คณะกรรมการ
บริษทั ทราบ โดยจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลการดารงตาแหน่ งใน
บริษทั อื่นของกรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในรายงานประจาปี และ
สาหรับการดารงตาแหน่ งกรรมการในบริษทั หรือองค์กรอื่นของ
ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ตัง้ แต่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขึ้น ไปนัน้ (รวมถึงประธานเจ้า หน้ า ที่บริห าร) บริษทั ได้
กาหนดให้ต้อ งได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษ ัท
ด้วย
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การพัฒนาส่งเสริมความรู้กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั มีหน้ าที่ส่งเสริม และอานวยความสะดวกให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อ ง ในระบบการกากับดูแลกิจการของบริษทั เช่น
กรรมการ กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุ การบริษทั ได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระต่างๆ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ บริษทั ได้กาหนดให้ในแต่ละปี จะต้องมีกรรมการเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ อย่างน้อย 1 ครัง้
ในการพัฒนาความรูข้ องกรรมการ จะพิจารณาจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความรูแ้ ละทักษะในด้านที่กรรมการแต่ละท่าน
ยังขาดอยู่ตามการประเมินจาก Board Skill Matrix ซึ่งเลขานุ การบริษทั จะเป็ นผู้ประสานงานกับกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อแจ้ง
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเหล่านัน้
รายละเอียดการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูง และเลขานุการบริษทั ในปี 2561
ปี 2561
1. คุณวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

2. คุณสาธิต เหมมณฑารพ

หลักสูตร






สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

 ผูน้ าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital CEO) สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กระทรวง

3. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ



4. นางพริม





ชัยวัฒน์

IOD Director Briefing 1/2018
TMA Discovery Day 2018
CMA-GMS Class of 2018Program
การปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม"
Brain รุน่ ที่ 2

สถาบันที่จดั หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)



รุน่ ที่ ๑
สร้างเสริมศักยภาพผูบ้ ริหารภาคอุตสาหกรรม
ไทยเพื่อก้าวสู่ยคุ ดิจทิ ลั รุน่ ที่ 2 (EDIT รุน่ 2)
นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 104)
นักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 105)
ความรูพ้ น้ื ฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
TFRS ทุกฉบับปี 2561 รุน่ ที่ 2/61 (หลักสูตร
ย่อย 702)
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ดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
อุตสาหกรรม
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

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

พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงการ
ถือ ครองหลัก ทรัพ ย์ และแจ้ง ให้เ ลขานุ ก ารบริษ ัท รับ ทราบเพื่อ
จัด ท าบัน ทึก การเปลี่ย นแปลงและสรุป จ านวนหลัก ทรัพ ย์ ข อง
กรรมการและผู้บริหารเป็ นรายบุคคล
เพื่อนาเสนอให้แก่
คณะกรรมการบริษทั ทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้
ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝา่ ฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนด
และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ทั ง้ นี้ บ ริ ษ ั ท ได้ ก าหนดโทษทางวิ นั ย ส าหรับ ผู้ แ สวงหา
ผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในของบริษทั ไปใช้ หรือนาไป
เปิ ด เผยจนอาจท าให้บริษทั ได้ร บั ความเสีย หาย โดยพิจารณา
ลงโทษตามควรแก่ ก รณี ได้ แ ก่ การตัก เตื อ นด้ ว ยวาจา การ
ตักเตือนเป็ นหนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพ
การเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่
กรณี เป็ นต้น
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบัญ ญัติบ ริษ ัท มหาชนจ ากัด
พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท่ีป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี แ ต่ ง ตัง้
ผู้ ส อบบัญ ชี และก าหนดค่ า สอบบัญ ชี ทุ ก ปี นอกจากนี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี
กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารรายงานการ
เปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของ
บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กาหนดให้บริษทั จัดให้มกี าร
หมุ น เวีย นผู้ส อบบัญ ชี หากผู้ส อบบัญ ชีด ัง กล่ า วปฏิบ ัติห น้ า ที่
มาแล้ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อ กันโดยการหมุนเวียนไม่จาเป็ นต้อง
เปลี่ยนบริษทั ผู้สอบบัญ ชีแห่งใหม่ บริษทั สามารถแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญ ชีรายอื่นๆ ในสานักงานตรวจสอบบัญ ชีนัน้ แทนผู้สอบบัญชี
รายเดิมได้
สาหรับงบการเงินปี 2561 ของบริษทั ได้ตรวจสอบและแสดง
ความเห็น โดยนายสุวฒ
ั น์ มณีกนกสกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที่ 8134 แห่งสานักงานสอบบัญ ชีบริษทั สอบบัญชีธรรมนิ ติ
จากัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในปี 2562 บริษทั และบริษทั
ย่อย มีการจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
รอบปี บัญชี 2562
2.010 ล้านบาท
-

รอบปี บัญชี 2561
1.935 ล้านบาท
-

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

1. การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม
บริษทั ได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อ ระบบการบริหาร
จัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะ
ทาให้เกิดความเชื่อมั ่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและส่งผลให้ธุรกิจ
เจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั ง่ ยื น ภายใต้ ก ารด าเนิ น งานอย่ า งมี
จรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ ง บริษทั จึงได้
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหลักการและ
แนวทางปฏิบตั ทิ ่สี อดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดขี อง
ตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อ แนะน าของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) เพื่อยกระดับการ
ดาเนิ นการที่ม ีอ ยู่แล้ว ให้ม ีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจน
รวมทัง้ จัดให้มจี รรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
สื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานได้รบั ทราบและถือ ปฏิบตั ิอ ย่างต่อ เนื่ อ ง โดยผ่านการ
อบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดง
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เจตนารมณ์ในการทีจ่ ะดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม
มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ค านึ ง ถึง สัง คม และ
สิง่ แวดล้อม สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบตั งิ าน ที่
พนั ก งานทุ ก คนพึ ง ปฏิ บ ั ติ ต น และปฏิ บ ั ติ ง านตามกรอบ
จรรยาบรรณที่กาหนดไว้ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรม
การกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่น
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องการมีส่วนร่วม
ในการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น ซึ่งได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่นอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
อีกทัง้ ได้กาหนดหลักการในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ซึ่ง
ได้ผา่ นการทบทวนและอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั แล้ว และ
กาหนดให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนในบริษทั
และบริษ ัท ย่อ ย รวมถึง บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งกับ การด าเนิ น ธุร กิจ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั ่นของบริษทั อย่าง
เข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการดาเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระทา

ที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทัง้
ต่อต้านการให้สนิ บนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่เพื่ออานวยความสะดวก
หรือ ผลประโยชน์ ท างธุรกิจของบริษทั และได้ม ีการกาหนด
บทลงโทษทางวินยั สูงสุดแก่พนักงานทีก่ ระทาความผิดดังกล่าว
นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการดาเนิ นการเพื่อป้ องกันการมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รปั ชั ่น ดังนี้

ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่ออื่นใด ความบกพร่อง
หรือ พิการ หรือ สถานะอื่นใดที่ม ิได้เกี่ยวข้อ งโดยตรงกับการ
ปฏิบตั งิ าน โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุ ษยชนยัง
ครอบคลุมไปถึงบริษทั ในเครือและคูค่ า้
บริษ ัท ให้ข้อ มู ล ส าคัญ แก่ พ นัก งานและตัว แทนพนัก งาน
เพื่อ ให้ท ราบผลการดาเนิ นงานและสภาพที่แท้จริงขององค์ก ร
ธุรกิจ สนับสนุ นการหารือ ความร่วมมือ ระหว่างนายจ้างกับ
พนักงานและตัวแทนพนักงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวติ
การทางาน เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน
ซึง่ ครอบคลุมถึงการมีอสิ ระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการ
แทรกแซงการได้รบั ข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทัง้
จัดให้มชี ่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟงั ความคิดเห็นของผูม้ สี ่วนได้
เสียอย่างเสรี

1. บริษ ัท ท าการสื่อ สารประชาสัม พัน ธ์ นโยบายการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่น แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
คน ให้รบั ทราบและถือปฏิบตั ิอ ย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศติดบอร์ดประสัมพันธ์ อบรม และ
กิจกรรมของบริษทั อีกทัง้ ยังสื่อ สารไปยัง บุค คลภายนอก นัก
ลงทุน โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษทั
2. บริษ ัท จัด ให้ม ีช่อ งทางการแจ้งเบาะแสข้อ ร้อ งเรีย น
หากมีก ารพบเห็น การฝ่า ฝื น หรือ การกระท าทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่
บริ ษ ั ท มี ม าตรการคุ้ ม ครองผู้ ร้ อ งเรี ย น โดยรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เรื่องดังกล่าวนามาดาเนินการ
ปรับ ปรุง แก้ไ ขให้เกิดความถูกต้อ ง เหมาะสม โปร่ง ใส และ
ยุตธิ รรมต่อไป
3. บริ ษ ั ท จะเสนอให้ ค ณะกรรมการทบทวนความ
เหมาะสมของนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั ่นทุกปี
ในปี 2561 บริษทั ไม่พบประเด็นปญั หาข้อบกพร่องที่เป็ น
สาระสาคัญเกีย่ วกับการทุจริตคอร์รปั ชั ่น และการดาเนินงานที่ไม่
สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ
ละเมิดจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
ทัง้ นี้ รายละเอี ย ดของนโยบายและการด าเนิ น การที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ การป้ องกัน การมีส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกับ การทุ จ ริ ต
คอร์รปั ชั ่นได้เปิ ดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั www.pjw.co.th
ภายใต้หวั ข้อการกากับดูแลกิจการ
3. การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน

ในปี 2561 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ไม่ได้รบั เรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุ ษยชน อันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั ทัง้ จากหน่ วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจน
บริษทั ไม่มกี รณีพพิ าททางกฎหมายทัง้ ในเรื่องแรงงาน สิทธิของ
ผูบ้ ริโภค และการดาเนินธุรกิจการค้าแต่ประการใด
4. การปฏิ บตั ิ ต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
บริษทั มีนโยบายปฏิบตั กิ บั พนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน สวัสดิการ และการพัฒนา
ศักยภาพ โดยถือว่าพนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่มคี ่า และ
เป็ น ป จั จัย ส าคัญ ในการผลัก ดัน องค์ก รให้ป ระสบความส าเร็จ
ดังนัน้ จึงมีความมุ่งมั ่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทางาน ส่งเสริม
การทางานเป็ นทีม ส่งเสริมการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของ

บริษ ัท สนับ สนุ น และเคารพในการปกป้ องสิท ธิม นุ ษ ยชน
ไม่ให้ธุรกิจของบริษทั เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อ งกับการล่วงละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก ารเฝ้ าระวัง การปฏิ บ ัติ ต าม
ข้อกาหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในธุรกิจของบริษทั และกระตุ้น
ให้มกี ารปฏิบตั ิตามหลักการสิท ธิมนุ ษยชนตามมาตรฐานสากล
โดยไม่แบ่งเชือ้ ชาติ เพศ สีผวิ ศาสนา ภาษา

พนักงานให้มคี วามก้าวหน้ า มีความมั ่นคงในอาชีพ และ
ปฏิ บ ั ติ ง านด้ ว ยจิ ต ส านึ ก ถึ ง ความปลอดภั ย และค านึ ง ถึ ง
สิ่ง แวดล้ อ ม พร้อ มให้ค วามมั ่นใจในคุ ณ ภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในการทางาน รวมทัง้ รักษาสภาพแวดล้อมการทางาน
รับฟงั ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่า
เทีย มและเสมอภาคกัน การรณรงค์ให้ดาเนิ นโครงการและ
กิจกรรมสร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

อัตราการเกิ ดอุบตั ิ เหตุประจาปี 2561
ปี 2559
อัตราการเกิดอุบตั เิ หตุ TCIR
(ราย/ 200,000 ชั ่วโมงการทางาน)

ชาย
2.09

ปี 2560
หญิง
-

ชาย
2.24

ปี 2561
หญิง
0.37

ชาย
1.57

หญิง
0.27
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ด้านผลตอบแทนและสวัสดิ การพนักงาน
บริษ ัท ก าหนดโครงสร้า งผลตอบแทนและสวัส ดิก ารแก่
พนักงานอย่างเป็ นธรรม ระบบการให้ผลตอบแทนเป็ นไปตาม
ความรู้ค วามสามารถ และผลประเมิน การปฏิบ ัติง านของ
พนักงาน ซึ่งบริษทั ใช้การกาหนดตัวชี้วดั เป็ นรายบุคคล (KPI :
Key Performance Index) ซึง่ มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลและเพื่อเป็ นการสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
สวัสดิการอื่นๆที่สาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามตาแหน่ งหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดทาประกัน
สุขภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ การตรวจสุขภาพประจาปี เบี้ยเลี้ยง
ต่างๆ การจัดงานเลีย้ งประจาปี กีฬาสี และอื่นๆ
การพัฒนาความรู้ศกั ยภาพของพนักงาน
บริษทั มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุ น
ให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ มี
ทัศนคติทด่ี ี มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และการทางานเป็ นทีม โดย
ผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจและส่งเสริมโอกาสการเติบโตในหน้ าที่ ตาม
สายวิชาชีพและความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน อีกทัง้ เป็ นการ
กระตุ้นให้พนักงานได้นาศักยภาพของตนเองไปสร้างประโยชน์
โดยฐานะของพลเมือ งที่ดขี องสังคม เพื่อ สร้างพนักงานให้เป็ น
คนเก่งและดี มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับทิศทางและวัฒนธรรม
องค์กร ตามค่านิยมหลัก
การเตรียมความพร้อ มพนัก งานสู่ก ารเติบ โตทางวิชาชีพ
ด้วยการเพิม่ พูนความรู้และทักษะพื้นฐาน ความรู้ตามลักษณะ
งาน ความรู้และทักษะทางธุรกิจ รวมถึงทักษะการบริหารและ
ความเป็ นผู้นาด้วยการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบตามระดับพนักงาน ดังนี้
 ความปลอดภัยในการทางานระดับเจ้าหน้าที่
 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่
ยั ่งยืน
 หลักการกากับดูแลกิจการ (CG), มาตรการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชั ่น, จรรยาบรรณธุรกิจ
 แผนการพั ฒ นาบุ ค ล ากรรายบุ ค คล ( Individual
Development Plan) พัฒนาศักยภาพของพนักงาน
เพื่อรองรับการเติบโตในองค์กร
 การจัดแบบประเมิน 360 องศา ของกลุ่มผู้บริหารซึ่ง
ให้ ค วามส าคัญ กับ การประเมิ น ทัง้ จากล่ า งขึ้ น บน
(upward appraisal) และจากบนลงล่าง (downward
appraisal) เพื่อเป็ นการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง
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อย่างไรก็ดี การสร้างทีมงานที่เข้มแข็งเป็ นสิง่ สาคัญ บริษทั
จึง เน้ น การพัฒ นา ทัก ษะการท างานเป็ น ทีม เพื่อ รองรับ การ
ทางานแบบข้ามสายงาน การพัฒนาทักษะการตัดสินใจ และการ
แก้ไขปญั หาที่สะท้อ นการบริห ารจัดการที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและ
ความเป็ นผูน้ า ได้แก่
 การเข้าค่ายฝึ กวินัย ในการทางาน (วินัยเข้ม ทีมงานแกร่ง
องค์กรเลิศ KYT)

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

 โครงการประกวด Boom GROW Contest

 ภาวะผูน้ าและเทคนิคการเป็ นหัวหน้างานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ

 Safety Week 2018

 สัปดาห์ CG (Corporate Governance)

 กิจกรรม GROW DAY

 การดับเพลิงขัน้ ต้นและฝึกซ้อมหนีไฟ

จานวนชั ่วโมงฝึ กอบรมเฉลี่ยของพนักงาน
 การขับขีร่ ถยกไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ในปี 2561 บริษทั ฯ มีจานวนชั ่วโมงการอบรมพนักงาน
ทัง้ หมด 51,956 ชั ่วโมง ซึ่งคิดเป็ นชั ่วโมงการอบรมพนักงาน
เฉลีย่ อยูท่ ่ี 28.39 ชั ่วโมงต่อคนต่อปี
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5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษ ัท มีค วามมุ่ ง มั ่นสร้า งความพึง พอใจและความมั ่นใจ
ให้กบั ลูกค้า เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รบั
สินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ความปลอดภัย ในระดับราคาที่
เหมาะสม และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ไ ด้กาหนดไว้ เนื่ อ งจาก
บริ ษ ั ท ตระหนั ก ดี ว่ า การที่ ลู ก ค้ า ได้ ร ับ สิ น ค้ า /บริ ก ารที่ ดี มี
มาตรฐาน จะเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่นให้กบั ผู้บริโภคสามารถ
ช่ ว ยให้ลู ก ค้า เพิ่ม รายได้ม ากขึ้น รวมทัง้ บริษ ัท ได้ป ฏิบ ัติต าม
เงื่อนไขและข้อตกลงทีม่ ตี ่อลูกค้า มีการพัฒนายกระดับมาตรฐาน
สินค้าและบริการให้สูงขึ้นอย่างต่อ เนื่ อง รักษาสัม พันธภาพที่ดี
และยั ่งยืนกับลูกค้าอย่างจริงจังและสม่าเสมอ รวมถึงไม่นาข้อมูล
ของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของบริษทั และผู้ท่เี กี่ยวข้อง โดยที่
ผ่ า นมาบริษ ัท ได้ยึ ด ถือ และปฏิบ ัติต ามหลัก เกณฑ์ม าตรฐาน
คุ ณ ภาพอย่ า งเข้ ม งวด ส่ ง ผลให้ บ ริ ษ ั ท ได้ ร ั บ การรั บ รอง
มาตรฐานสากลดังต่อไปนี้
 ISO 9001 คือ ระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อที่จะ
ทาให้ม ั ่นใจได้ว่าผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการได้จดั ตัง้ และรักษาระบบ
การจัด การด้ า นคุ ณ ภาพที่ เ ป็ นมาตรฐานเดี ย วกั น โดยมี
จุด ประสงค์ท่ีจะตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้าให้ดียิ่ง ขึ้น
โดยมาตรฐานนี้เกี่ยวกับ การออกแบบ การพัฒนา การผลิต และ
การให้ บ ริก าร ซึ่ ง สามารถใช้ ไ ด้ ก ับ ทุ ก ประเภทธุ ร กิ จ ในทุ ก
อุ ต สาหกรรม บริษ ัท จ าเป็ น ต้ อ งมีค วามตระหนัก และก าหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจนรวมทัง้ หลักเกณฑ์ของระบบการจัดการที่ม ี
ประสิทธิผล โดยบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
 Good Manufacturing Practice: GMP เกณฑ์ หรือ
ข้อกาหนดพืน้ ฐานที่จาเป็ นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิต
ปฏิบ ัติตามและท าให้สามารถผลิตอาหารได้อ ย่างปลอดภัย มี
เนื้อหาครอบคลุม 6 ประการ คือ
1. สุขลักษณะของสถานทีต่ งั ้ และอาคารผลิต
2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการผลิต
3. การควบคุมกระบวนการผลิต
4. การสุขาภิบาล
5. การบารุงรักษาและการทาความสะอาด
6. บุคลากร
 Hazard Analysis Critical Control Point: HACCP
ซึง่ หมายถึง การวิเคราะห์อนั ตราย จุดควบคุมวิกฤต เป็ นแนวคิด
เกีย่ วกับมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึน้ ในแต่ละขัน้ ตอน
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ของการดาเนินกิจกรรมใด ๆ โดยมีกระบวนการดาเนินงานเชิง
วิท ยาศาสตร์ คือ มีก ารศึก ษาถึง อัน ตราย หาทางป้ องกัน ไว้
ล่ ว งหน้ า รวมทัง้ มีก ารควบคุม และเฝ้ า ระวัง เพื่อ ให้แ น่ ใ จว่ า
มาตรการป้องกันทีก่ าหนดขึน้ นัน้ มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 TS 16949 เป็ นข้อกาหนดทางเทคนิค ISO ที่มอี ยู่ซ่งึ
สอดคล้องสหรัฐอเมริกา, เยอรมัน, มาตรฐานระบบคุณภาพยาน
ยนต์ฝรั ่งเศสและอิตาลีในอุตสาหกรรมยานยนต์ท ั ่วโลก ซึ่งระบุ
ความต้ อ งการของระบบที่ม ีคุ ณ ภาพส าหรับ การออกแบบ /
พัฒนาการผลิตการติดตัง้ และการบริการของผลิตภัณฑ์ยานยนต์
ทีเ่ กีย่ วข้อง
6. ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
บริษทั มีนโยบายในการดาเนินธุรกิจ ด้วยความรับผิดชอบต่อ
ชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในด้านความปลอดภัย คุณภาพ
ชีวติ และการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิท ธิภ าพ ตระหนักถึง คุณ ภาพชีวิต ของชุม ชนและ
สัง คม ตลอดจนค านึ ง ถึง การด าเนิ น ธุร กิจ ที่จ ะมีผ ลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม การปฏิบตั งิ านและการตัดสินใจ การดาเนินการใด ๆ
ของบริษทั จะต้องทาให้แน่ ใจว่าผลิตภัณฑ์และการประกอบธุรกิจ
ของบริษ ัท ทุ ก อย่ า งถู ก ต้ อ งและสอดคล้ อ งกับ กฎระเบีย บหรือ
มาตรฐานต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึ กและมี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ให้ความ
ร่วมมือ ในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนที่บริษทั ดาเนิ นธุรกิจอยู่ตาม
สมควร
ถึงแม้ว่าในด้านกระบวนการผลิตของบริษทั ไม่ม ีม ลภาวะที่
ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม เนื่ อ งจากเศษพลาสติก ส่ ว นเกิน
สามารถน ากลับ มารีไ ซเคิล ใหม่ ไ ด้ท ัง้ หมด แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญ ของสิ่งแวดล้อมจึงได้จดั ตัง้ ระบบ
การจัดการสิง่ แวดล้อม เพื่อมุ่งลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อ มให้ดขี ้นึ อย่า งต่อ เนื่ อ ง โดยผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนมีความมุ่งมั ่นที่จะปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยที่ผ่าน
มาได้ม ีการดาเนิ น กิจกรรมภายใต้ขอบข่ายและแนวทางปฏิบ ัติ
ดังนี้
- บริษ ัท ได้ร บั มาตรฐาน ISO 14001:2004 ซึ่ง เป็ น
มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการและการปฏิบตั ิการด้านสิง่ แวดล้อม
จึงเป็ นเครื่องรับประกันระบบการดูแลป้องกันสิง่ แวดล้อมที่เกิดขึน้

จากการผลิตของบริษทั ซึ่งครอบคลุม ทุกพื้นที่ของบริษทั โดย
ได้รบั การตรวจสอบจากผู้ตรวจประเมินภายนอกซึ่งมีความเป็ น
อิสระ
- บริ ษ ัท ได้ ม ีก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมาย
สิ่ง แวดล้ อ มโดยได้จ ัด ให้ ม ีก ารตรวจวัด ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม เช่ น
ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพ
น้ าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
- บริษทั ได้ท าการค้นคว้า วิจยั และพัฒ นาผลิตภัณฑ์และ
เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการออกแบบสินค้าให้มนี ้ าหนักเบาขึน้
เพื่อลดปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก ซึ่งในบางกรณีเป็ นการทางาน
ร่วมกับลูกค้า สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ
7. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริ ษ ัท ได้ ม ี ก ารพัฒ นาความรู้ ใ หม่ ๆ ให้ ก้ า วหน้ า ในเชิ ง
เศรษฐกิจ และการพัฒ นานวัต กรรมที่ส ร้า งความสมดุลระหว่า ง
มูลค่าและคุณค่าต่ อชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับ
ความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั ่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษทั ได้มกี ารนาโปรแกรม Mold Flow analysis มา
วิเคราะห์ แก้ปญั หาก่อนเริม่ ทาเครื่อ งมือ (Injection Molding)
และโปรแกรม B-Simulation มาวิเคราะห์แก้ปญั หาก่อนเริม่ ทา
เครื่องมือ (Blow Molding) เพื่อ ลดระยะเวลาในการ Develop
Tooling และแก้ปญั หาอย่างถูกต้องแม่นยา (จาลองเสมือนจริง
กระบวนการเปา่ และฉีดขึน้ รูป)
- บริษทั ได้ม ีการนาหุ่นยนต์ มาช่วยในการผลิตชิ้นงาน
เพื่อลดต้นทุนแรงงานและแข่งขันด้านราคาในธุรกิจ
- บริษ ัท ได้ม ีก ารวิจ ยั และพัฒ นางานเป่า ขึ้น รูป โดยใช้
Honeycomb (รังผึง้ ) ในการลดน้ าหนักและเพิ่มความแข็งแรงใน
การรับน้ าหนัก (Load) สาหรับงานประเภท Lid, Cargo
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การดาเนิ นงานและการจัดทารายงาน
ในการดาเนินกิจกรรมการดาเนินงานของบริษทั ได้มกี ารประเมินความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มที่มตี ่อบริษทั ทัง้ ปจั จัยเสีย่ ง
ภายในและภายนอก สถานการณ์ท่ีเป็ นปจั จุบนั และความน่ าจะเป็ นในอนาคต หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในหลากหลายมิติอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเล็งเห็นว่ามุมมองและความคิดเห็นของผู้มสี ่วนได้เสียจะช่วยให้บริษทั มีความเข้าใจที่ชดั เจนและครบถ้วนมากขึ้น จน
สามารถนาไปใช้วางแผนและดาเนินการเพื่อป้องกันความเสีย่ งและลดผลกระทบเชิงลบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในอนาคต

ผู้มีส่วนได้เสีย

ช่องทางการสื่อสาร

ผูถ้ อื หุน้

-

การประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจาปี
รายงานประจาปี
เปิ ดให้เยีย่ มชมบริษทั
นักลงทุนสัมพันธ์

พนักงาน

-

การเข้าร่วมประชุม
เสียงตามสาย
กิจกรรม Morning Talk
กล่องรับข้อร้องเรียน

ลูกค้า

-

การเยีย่ มชมบริษทั
การรับข้อร้องเรียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพูดคุยทางโทรศัพท์
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-

Website บริษทั
กิจกรรม Opportunity Day
การพูดคุยทางโทรศัพท์
Roadshow
บอร์ดประชาสัมพันธ์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

- การประชุมผ่าน Conference
- Website บริษทั

- ข่าวแจ้งตลาด
หลักทรัพย์

ผู้มีส่วนได้เสีย
คูค่ า้ และเจ้าหนี้

-

ช่องทางการสื่อสาร
กระบวนการคัดเลือก การสรรหา
การประชุมประจาปี
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพูดคุยทางโทรศัพท์

คูแ่ ข่ง

- การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การพบปะสังสรรค์ และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ร่วมกัน

ภาครัฐ

- การเข้าร่วมเป็ นสมาชิกองค์กร
สมาคมต่างๆ
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
- การให้ขอ้ มูล

ชุมชนสังคม และสิง่ แวดล้อม

- การเข้าร่วม และให้ความ
สนับสนุนกิจกรรม
- การประชาสัมพันธ์ ผ่านผูน้ า
ชุมชน
- การให้ความช่วยเหลือ

ผูม้ สี ว่ นได้เสีย
- Website บริษทั
- การประเมินผูข้ าย
- การให้คาแนะนา

ช่องทางการสื่อสาร
-

- Website ของบริษทั

- การรับข้อร้องเรียน
- การพูดคุยทางโทรศัพท์

-
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การดาเนิ นธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษทั มีแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้ม ั ่นใจว่าทิศทางและ
้
เป าหมายหลักของการพัฒ นาที่ย ั ่งยืน มีค วามสอดคล้อ งต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และ
สอดรับกับความคาดหวังของผูม้ สี ่วนได้เสีย เพื่อให้การเติบโตและ
พัฒนาอย่างยั ่งยืนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจึงสรุปผลการ
ดาเนินงานหลักในด้านต่างๆ ดังนี้

2561 นัน้ บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรมเพื่อ ประโยชน์ ต่อ สังคมและ
ชุมชน ดังนี้


กิ จ กรรมปั ญ จวัฒ นากฐิ นสามัค คี ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพ

ทอดกฐินสามัคคี และออกโรงทาน ณ. วัดบรรพตเขมาราม
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561

การดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิ จ
ในปี 2561 บริษทั มีผลการดาเนิ นงานด้านเศรษฐกิจที่สาคัญ
สามารถแบ่งปนั คุณค่าด้านเศรษฐกิจให้กบั กลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้
ดังต่อไปนี้
รายการ

มูลค่าของรายการ *

รายได้ จ ากการขาย ช่ ว ยในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

2,969.91

ก า ไ ร (ข า ดทุ น) สุ ท ธิ ร ว ม เพื่ อ
เสริมสร้างมูลค่าให้กบั ผูถ้ อื หุน้

(11.75)

เงิน เดือ นและค่ า แรง เพื่อ ตอบแทน
พนักงาน **

481.72

ค่าฝึกอบรมพนักงาน

4.33

เงินบริจาค

2.53

* ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษทั ปี 2561
** ประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ เงินสมทบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สารองเกษียณอายุ รถรับส่ง จัด
เลีย้ งปี ใหม่ กีฬาสี
การดาเนิ นงานด้านสังคมและชุมชน
บริษ ัท ได้ต ระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการอยู่ ร่ว มกัน กับ
ชุมชน และสังคมโดยรอบ โดยมีกรอบนโยบายในการช่วยเหลือ
สังคม ชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี เกิด
ความร่วมมือ และสนับสนุ นการดาเนินงานขององค์กรจากชุมชน
และสังคม ลดทอนความขัดแย้ง บรรเทาความรุนแรงของปญั หาที่
อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคต เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างชื่อเสียงและ
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้กบั สังคม โดยกิจกรรมที่ได้ดาเนิ นการนัน้
คานึ งถึงผลประโยชน์ ขององค์กรกับการพัฒนาชุม ชนและสังคม
ร่วมกัน ซึง่ จะทาให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั ่นและมอบความไว้วางใจ
ให้กบั องค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แนบแน่ นและ
เป็ น หุ้น ส่ว นทางความส าเร็จ ให้ก ัน และกัน อย่า งยั ่งยืน ซึ่ง ในปี
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 โครงการมอบเงิ น สนั บ สนุ น กิ จ กรรมวัน เด็ก แห่ ง ชาติ
ั จวัฒ นา พลาสติก จ ากัด
ให้ ก บั โรงเรี ย นต่ างๆ บริษ ัท ป ญ
(มหาชน) ได้เล็งเห็นความสาคัญ ของเยาวชน จึงได้ทาการมอบ
เงินสนับสนุ นกิจกรรมวันเด็กให้กบั โรงเรียนต่าง ๆ โดยมอบให้
โรงเรียนละ 2,000 บาท

 โครงการ “PJW แบ่งปันน้ าใจให้น้อง” ปี 2561 ครัง้ ที่ 1 ณ.
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนที่อยู่ หมู่ 10 ต.แก่งกระจาน อ.

แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

 โครงการ “PJW แบ่งปั นน้ าใจให้ น้อ ง” ปี 2561 ครัง้ ที่ 2
โรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนตะโกปิ ดทอง ตัง้ อยู่ท่ี อ.สวนผึง้
จังหวัด ราชบุรี

บริษทั ได้ดาเนินกิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง กระตุ้นให้พนักงานมีจติ สานึกอนุ รกั ษ์พลังงานภายใน
องค์กร รวมถึงการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ ซึ่งในปี 2561 บริษทั สามารถลดการใช้พลังงานจาก
มาตรการอนุ รกั ษ์พลังงานได้โดยรวม 424,410 kWh./ปี คิดเป็ น
เงินที่ประหยัดได้ทงั ้ หมด 1,565,542 บาท และลดปริมาณก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 ได้ 247,784.22 kg.CO2 /ปี โดยได้
ดาเนินกิจกรรมต่างๆดังนี้
กิจกรรมลดพลังงาน

การดาเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อม
บริษทั ส่งเสริมให้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุก
ระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมและ
เพียงพอและเกิดประโยชน์ สูงสุด รวมถึง สื่อ สาร ให้ค วามรู้
สนับสนุ นและสร้างจิตสานึกแก่พนักงาน รวมถึงผูท้ ่เี กี่ยวข้องทุก
ฝา่ ย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์กร
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของสิง่ แวดล้อมจึงได้จดั ตัง้
ระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ มุ่ ง ลดผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อ มและปรับ ปรุงสภาพแวดล้อ มให้ดีข้นึ อย่า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยผู้บริหารและพนักงานทุ กคนมีความมุ่งมั ่นที่จะปฏิบตั ิตาม
นโยบาย โดยที่ผ่านมาได้มกี ารดาเนินกิจกรรมภายใต้ขอบข่ าย
และแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
- บริษทั ได้รบั การรับ รองระบบมาตรฐานการจัดการด้า น
สิง่ แวดล้อม ISO 14001 : 2004 จึงเป็ นเครื่องรับประกันระบบการ
ดูแลป้อ งกันสิ่งแวดล้อ มที่เ กิดขึ้นจากการผลิตของบริษทั ซึ่ง
ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ของบริษทั โดยได้รบั การตรวจสอบจากผูต้ รวจ
ประเมินภายนอกซึง่ มีความเป็ นอิสระ

วัตถุประสงค์
ชื่อโครงการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าคลังเบคุ่ม เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เป็ น High bay LED
ปรับปรุงแสงสว่างแผนกสินท เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า
รา(คลีนรูม1)
ป รั บ ป รุ ง ท่ อ หุ้ ม ฉ น ว น น้ า เพื่อ ปรับ ปรุงท่ อ หุ้ม ฉนวนน้ า
Chiller ที่ช ารุด เสีย หายใน Chiller ที่ชารุดเสียหาย ส่งผล
โรงงาน A,B,C
ให้ เ กิ ด การคอนเดนของน้ า
และท าให้ Chiller รับภาระ
โหลดในการท าอุ ณ หภู มิข อง
น้ าเย็นหนักมากขึน้
ควบคุ ม เวลาการปิ ด เปิ ด ไฟ เพื่อลดการเปิ ดไฟฟ้าแสงสว่าง
แสงสว่ า งในอาคารโรงงาน ตลอดเวลาในอาคารโรงงาน
A,B
เพื่อประหยัดพลังงาน
ควบคุมการทางานของเครื่อ ง เพื่อ ลดปริม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า
อัดอากาศ Onload & Unload จากเครื่องอัดอากาศจากเดิมที่
เครื่ อ ง อั ด อ ากาศ 75 KW เ ปิ ด ท า ง า น ต ล อ ด เ ว ล า 5
จานวน 5 เครื่อง
เครื่อง
ควบคุ ม เวลา การปิ ด เปิ ด เพื่อลดปริมาณการทางานของ
ระบ บ ท าค วาม เย็ น chiller ชุดทาความเย็น ให้ทางานเต็ม
System โรงงาน A,B
ประสิทธิภาพ
ควบคุ ม เวลา การปิ ด เปิ ด เพื่อลดปริมาณการทางานของ
ระบบ Cooling
Tower ชุดทาความเย็น ให้ทางานเต็ม
System โรงงาน A,B
ประสิทธิภาพ

- บริ ษ ัท ได้ ม ีก ารด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกับ กฎหมาย
สิ่ง แวดล้ อ มโดยได้จ ัด ให้ ม ีก ารตรวจวัด ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม เช่ น
ตรวจวัดด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความร้อน แสงสว่าง คุณภาพ
น้ าทิ้งที่ปล่อยออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ฎหมายกาหนด
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การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง

บริษทั มีความมุง่ มั ่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่มคี วามรู้ความสามารถ และกาหนดให้บุคลากรมีหน้ าที่ และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษ ัท ได้ม อบหมายให้ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ง เป็ น กรรมการอิส ระท าหน้ า ที่ส อบทานความ
เพีย งพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุ ม ภายใน
เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ มี
การดูแลรักษาทรัพย์สนิ อย่างเหมาะสม

บริษทั มีการกาหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ
เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษทั โดยผูบ้ ริหารและพนักงาน
ทุกระดับในองค์กร รับผิดชอบในการระบุและวิเคราะห์ความ
เสี่ย งทุ ก ประเภทที่อ าจกระทบต่ อ การบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ไ ว้
อย่างครอบคลุมและเหมาะสม มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะ
เกิดการทุจริตและได้มกี ารประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบต่อ ระบบการควบคุม ภายใน รวมทัง้ กาหนดระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ทงั ้ ระดับองค์กรและระดับหน่ วยงานเพื่อ
กาหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม และติดตามประเมินผล
การจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับทีย่ อมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ
วัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 โดยมีก รรมการตรวจสอบและ
ก ากั บ ดู แ ลกิ จ การทั ง้ 3
ท่ า น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ย
คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั โดยใช้แบบประเมินตามแนวทางที่
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด มีก ารซัก ถามข้อ มู ล จากฝ่า ยบริห ารและจากแบบ
ประเมินที่ฝ่า ยบริห ารจัด ท า และรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการแล้ว สรุปได้ว่าจากการประเมิน
ระ บ บ กา รค วบ คุ ม ภ ายใ นข อ ง บ ริ ษ ั ท ในด้ า นต่ า ง ๆ 5
องค์ประกอบ ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
บริษทั มีความยึดมั ่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity)
และจริยธรรม คณะกรรมการบริษทั มีความเป็ นอิสระจากฝ่าย
บริหารและท าหน้ า ที่ก ากับ ดูแล (Oversight) และพัฒ นาการ
ดาเนิ นงานต่างๆ ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมิน ความเสี่ย ง การควบคุ ม การปฏิบ ัติง าน ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม
บริษ ัท ได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ค ณะกรรมการ
บริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนเป็ นลายลักษณ์
อัก ษรโดยแยกหน้ า ที่ อ อกจากฝ่า ยบริห าร และได้ ก าหนด
โครงสร้างสายการรายงานและอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่
ชัดเจนและเหมาะสม โดยสอดคล้อ งกับสภาพทางธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการแบ่ง แยกหน้าที่ในส่วนงานที่สาคัญ
เพื่อ ให้เ กิด การตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ระหว่ า งกัน รวมทัง้ มีก าร
กาหนดและจากัดอ านาจการดาเนิ นการในระดับบริหารและ
ระดับปฏิบตั กิ ารได้อย่างชัดเจน
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2) การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)

3) การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
บริษทั มีการเลือกและพัฒนากิจกรรมควบคุมให้เหมาะสม
สอดคล้อ งกับ ความเสี่ยงและลัก ษณะเฉพาะของบริษ ัท เช่ น
สภาพแวดล้ อ ม ความซับ ซ้ อ น ลัก ษณะงาน ขอบเขตการ
ด าเนิ น งาน และลัก ษณะเฉพาะอื่น ๆ โดยพิจ ารณารูป แบบ
กิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายระหว่างการควบคุมแบบใช้
บุคคล (Manual Control) และแบบอัตโนมัติ (Automated
Control) ซึ่งออกแบบให้มกี จิ กรรมการควบคุมที่ผสมผสานทัง้
แบบป้อ งกัน (Preventive Control) และแบบตรวจพบ
(Detective Control) โดยมีการคานึงถึงการแบ่งแยกหน้ าที่
ความรับ ผิดชอบในงาน คือ หน้ า ที่ก ารอนุ ม ตั ิ หน้ า ที่บ ัน ทึก
รายการบัญชี และข้อมูล สารสนเทศ หน้ าที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทรัพย์สนิ ออกจากกันเพื่อให้มกี ารตรวจสอบซึ่งกันและกันอย่าง
เหมาะสม
ส าหรับ กระบวนการปฏิ บ ัติ ง านบนระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้พฒ
ั นากิจกรรมการควบคุมทั ่วไปที่หลากหลาย
และรั ด กุ ม เหมาะสม เพื่ อ ให้ ม ั น่ ใจว่ า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทั พร้อ มใช้งานตลอดเวลา ปลอดภัยจาก
การเข้าถึงของผู้ไม่เกี่ยวข้อ ง โดยได้นากิจกรรมการควบคุม
จัดทาเป็ นนโยบายและวิธปี ฏิบตั ิงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่ง

ระบุผู้รบั ผิดชอบ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน และวิธีการแก้ไข
หากพบข้อ ผิดพลาดไว้อ ย่างชัดเจนเพื่อ ให้พนักงานสามารถ
ปฏิบตั ิตามกิจกรรมการควบคุม ได้อ ย่างถูกต้อ งรวมถึงมีการ
ทบทวนนโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ ห้มคี วามเหมาะสมอยูเ่ สมอ

แก้ ไ ขอย่ า งทั น ท่ วงที รวมทั ง้ ก าหนดให้ ม ี ก ารรายงาน
ข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญและความคืบหน้ าของการแก้ไข
ปญั หาต่อ คณะกรรมการบริษทั ผู้บริหารระดับสูง ตามความ
เหมาะสม

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อ มูล (Information &
Communication)

บริ ษ ั ท มี ข้ อ ก าหนดให้ ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษ ัท โดยพลัน ในกรณีท่ีเกิดเหตุก ารณ์ ห รือ
สงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุ จริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตั ิท่ีฝ่าฝื น
กฎหมายหรือ มีก ารกระท าผิด ปกติอ่ืน ซึ่ง อาจจะกระทบต่ อ
ชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษทั อย่างมีนัยสาคัญ อีกทัง้ มี
การรายงานผลการด าเนิ น งานเปรีย บเทีย บกับ เป้ าหมายที่
กาหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริหารและฝ่ายบริหารเป็ นประจา
ทุ ก เดือ นและรายงานให้ ค ณะกรรมการบริษ ัท ทราบอย่ า ง
สม่ า เสมอ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่ า มีก ารปฏิบ ัติบ รรลุ เ ป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ของบริษทั

บริษทั มีการกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงาน
ทัง้ ข้อมูลจากภายในและภายนอกที่มคี ุณภาพและเกี่ยวข้องต่อ
งาน มีการจัดท าข้อ มูลเพื่อ ให้คณะกรรมการมีข้อ มูลที่สาคัญ
อย่างเพียงพอสาหรับใช้ประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมเป็ นระยะเวลาตามที่กฎหมายกาหนด และมีการบันทึก
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ข้อซักถาม และการไม่
เห็น ด้ว ยพร้อ มเหตุ ผ ลของกรรมการในการประชุ ม ทุ ก ครัง้
เพื่อ ให้สามารถตรวจสอบย้อ นหลังเกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้ าที่
ของกรรมการแต่ละราย
บริษทั มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กรโดยมีการ
สื่อ สารถึง วัต ถุ ประสงค์ นโยบายและวิธีป ฏิบ ัติ หน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบ เพื่อสนับสนุ นการควบคุมภายในไปยังบุคลากรทุก
ระดับในทุกหน่ วยงาน รวมทัง้ มีการเลือกช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายเหมาะสม และมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้ง
ข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้ อฉลหรือทุจริตภายในบริษทั
ได้อย่างปลอดภัย
บริษ ัท มี ก ระบวนการสื่ อ สารข้ อ มู ล กับ ผู้ ม ีส่ ว นได้ เ สี ย
ภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่
เหมาะสม จัด ให้ ม ี ห น่ ว ยงานนั ก ลงทุ น สัม พัน ธ์ และให้ ม ี
ช่อ งทางให้ผู้ม ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อ มูล
หรือ เบาะแสเกี่ย วกับการฉ้ อ ฉลหรือ ทุ จ ริต ได้อ ย่า งปลอดภัย
ม า ยั ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ที่
Taxspaecialist2007@yahoo.co.th
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษทั มีการติด ตามและประเมิน ผลการควบคุม ภายใน
เพื่ อ ให้ ม ัน่ ใจได้ ว่ า การควบคุ ม ภายในยัง ด าเนิ น ไปอย่ า ง
ครบถ้วน เหมาะสม โดยจัด ให้ม ีการประเมินโดยหน่ วยงาน
อิสระทัง้ จากภายในและภายนอก มีการประเมินและสื่อสาร
ข้อ บกพร่อ งของการควบคุม ภายในต่ อ ผู้รบั ผิด ชอบให้ม ีก าร

คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั มีประสิทธิผล มีความเพียงพอและเหมาะสม และมี
การจัด การความเสี่ย งอย่า งเหมาะสม โดยบริษ ัท ได้จ ดั ให้มี
บุค ลากรอย่า งเพีย งพอที่จ ะด าเนิ น การตามระบบได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม
ควบคุ ม ดู แ ลการด าเนิ น งานของบริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ยให้
สามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารนาไปใช้โดยมิช อบหรือโดยไม่มอี านาจ
รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
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
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ ซึ่งกากับดูแลให้
การปฏิ บ ัติ ง านตรวจสอบมีค วามเป็ น อิ ส ระ เที่ย งธรรม มี
จรรยาบรรณ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ยีย่ งมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน
หัว หน้ า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ปฏิบ ัติห น้ า ที่เ ป็ น
เลขานุ การของคณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล เพื่อ
สนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถดาเนินการตามที่
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้ และเป็ นที่ปรึกษาเพื่อให้
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คาแนะนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายใน ด้านการ
บริหารความเสีย่ ง ด้านจริยธรรมธุรกิจ เป็ นต้น
บริษ ัท มีก ารสนับ สนุ นทรัพยากรในการตรวจสอบอย่า ง
เพียงพอ เพื่อท าหน้ าที่ตรวจสอบและประเมินผลการควบคุม
ภายในของระบบงานต่างๆ รวมถึงประสานงานร่วมกับฝ่าย
ฝึ กอบรมของบริษทั ในการจัดอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมและให้ความรูแ้ ก่พนักงาน โดยในปี 2561 จัดให้มกี าร
อบรมจากวิทยากรที่มคี วามรู้ความสามารถเป็ นการให้ความรู้
แก่ พ นัก งานในองค์ก รในเรื่อ งของการป้ องกัน ทุ จ ริต ภายใน
องค์กร
หน่ วยงานตรวจสอบภายในจัดแผนการตรวจสอบภายใน
ประจาปี สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษทั ครอบคลุม
กระบวนการด าเนิ น งานของบริษ ัท และบริษ ัท ย่ อ ย โดยใช้
หลักการความเสีย่ งเป็ นพืน้ ฐาน ซึ่งมุ่งเน้นความเสีย่ งสาคัญที่
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
บริษทั ตลอดจนการตรวจสอบด้านการป้องกันทุจริต แผนการ
ตรวจสอบได้รบั การอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานผลการตรวจสอบ การติด ตามผล การปฏิบ ัติต าม
ข้อ เสนอแนะที่พ บจากการตรวจสอบให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและกากับดูแลกิจการเพื่อ พิจารณาอย่างสม่ าเสมอ
อย่ า งไรก็ ต ามคณะกรรมการบริษ ัท ตระหนั ก ว่ า ระบบการ
ควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม ไม่อาจรับประกันต่อความเสียหาย
อันเกิดจากความผิดพลาดได้ทงั ้ หมด แต่สามารถป้องกันหรือ
ให้ความเชื่อมั ่นในระดับทีส่ มเหตุสมผล
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ั จวัฒ นาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) มีค วาม
บริษ ัท ป ญ
ตระหนัก และเล็ง เห็น ความสาคัญ ของการบริหารความเสี่ย ง
โดยบริษ ัท ได้ม ีการวางรากฐานการบริหารความเสี่ย งระดับ
องค์กรตามมาตรฐานของ The Committee of Sponsoring
Organization of the Treadway Commission : COSO และ
น ามาใช้ ใ นการบริห ารจัด การความเสี่ย งให้ อ ยู่ ใ นระดับ ที่
เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ กล
ยุทธ์ พันธกิจ และวิสยั ทัศน์ตามทีบ่ ริษทั ตัง้ ไว้ การบริหารความ
เสี่ ย งถื อ เป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการบริ ห ารงานให้ บ รรลุ
เป้ าหมาย ป้ องกัน ความเสีย หาย ลดความผิด พลาดในการ
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บริ ห ารงาน โดยคณะกรรมการบริ ษ ั ท ได้ ม ี ก ารจั ด ตั ้ง
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จานวน 6 ท่าน เพื่อทาหน้าที่
ก ากับ ดู แ ลการบริห ารความเสี่ย งองค์ก รอย่า งใกล้ชิด โดย
กาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและวางกรอบการบริหาร
ความเสี่ย งโดยรวมของบริษ ัท รวมถึง จัด ท าแผนงานและ
รายงานการบริห ารความเสี่ย งซึ่งครอบคลุ ม ความเสี่ย งด้า น
ต่างๆ ที่มผี ลต่อเป้าหมายและการดาเนินธุรกิจของบริษทั และ
ได้มกี ารทบทวนความเสีย่ งของบริษทั อย่างสม่าเสมอ
ดัง นัน้ เพื่อ ให้บ ริษ ัท มีร ะบบการควบคุม ภายในในทุ ก ๆ
ระดับ ทัง้ ในแต่ละกลุ่มบริษทั หน่ วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน
แผนก หรือในกระบวนการปฏิบตั งิ าน และส่งเสริมให้ บุคลากร
ทุกระดับขององค์กรมีความเข้าใจถึงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงและถือปฏิบตั ิไว้เป็ นวัฒนธรรมองค์กร ฝ่ายบริหารความ
เสี่ย งจึง ได้ จ ัด ท าคู่ ม ือ การบริห ารความเสี่ย งของบริษ ัท ขึ้น
เพื่อ ให้บุคลากรในบริษทั ใช้เป็ นแนวทางในการบริหารความ
เสี่ย ง ซึ่ง จะเป็ นเครื่อ งมือ ที่ส าคัญ ที่ ช่ ว ยให้ทุ ก ภาคส่ว นของ
องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์/ เป้าหมาย และความสาเร็จในการ
ดาเนิ นงาน อันจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม และเติบโตของ
องค์กรอย่างยั ่งยืน อีกทัง้ สามารถประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั งิ าน
ได้ ต ัง้ แต่ โ ครงการใหญ่ ๆ ไปจนถึ ง โครงการเล็ก ๆ ซึ่ ง การ
ตระหนัก ถึง ความผิด พลาดและเตรีย มแผนรองรับ ก่ อ นที่จ ะ
เกิดขึ้นย่อ มดีก ว่าการแก้ปญั หาที่ปลายเหตุ ที่อ าจท าให้เสีย
ค่าใช้จา่ ยและสูญเสียทรัพยากรโดยไม่จาเป็ น

รายการระหว่างกัน

ระยะเวลารวมถึ ง อัต ราดอกเบี้ ย และต้ น ทุ น ทางการเงิ น ที่
เกี่ยวข้อง และเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั กิ าร
เข้าท ารายการดังกล่าว ซึ่งจะพิจารณาหลักเกณฑ์เงื่อนไขและ
ความสมเหตุสมผลของการทารายการและความเหมาะสมของ
ระยะเวลาและต้นทุนทางการเงิน ทัง้ นี้ ให้กรรมการที่มสี ่วนได้
เสีย ให้งดออกเสียงและไม่มสี ทิ ธิเข้าร่วมการประชุมในวาระนัน้
นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในปี 2561 ที่ผ่านมานี้ การท ารายการระหว่างกันของ
บริษทั ได้ผ่านการพิจารณาสอบทานการทารายการระหว่างกัน
จากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุ มตั ิการทารายการระหว่าง
กันจากคณะกรรมการบริษ ัท โดยได้คานึ งถึงผลประโยชน์ ของ
บริษทั เป็ นสาคัญ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริษทั จะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ น
และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึน้ บริษทั จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษทั เป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อ น าไปใช้ ป ระกอบการตัด สิน ใจของคณะกรรมการบริษ ัท
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
ซึ่งผู้ท่อี าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียใน
การท ารายการ จะไม่ ม ีสิท ธิอ อกเสีย งในการอนุ ม ัติ ก ารท า
รายการระหว่างกันดังกล่าว

รายการขายบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก กับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
จะยังคงมีรายการต่อไป โดยเป็ นการดาเนินธุรกิจปกติ ในส่วน
รายการเช่าที่ดินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น จะยังคงมีรายการ
ต่อไป เนื่องจากโรงงานของ บริษทั มิลล์แพค จากัด ตัง้ อยู่บน
ที่ดิน ของกรรมการและผู้ถือ หุ้น ซึ่ง อาคารดัง กล่ า ว ยัง อยู่ใ น
สภาพที่ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง บริษทั มิลล์แพค จากัด จึงมี
ความจาเป็ นต้อ งเช่าที่ดินดังกล่าวโดยมีการท าสัญ ญาเช่าจาก
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราทีส่ มเหตุสมผล
คณะกรรมการบริษ ัท ตระหนัก ถึง ผู้ม ีส่ว นได้เ สีย ทุ ก ฝ่า ย
ภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันที่
อาจก่ อ ให้เ กิด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ท่ีอ าจเกิด ขึ้น ใน
อนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้อ งปฏิบตั ิให้เ ป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูล
การทารายการเกีย่ วโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของ
บริษทั และบริษทั ย่อ ย รวมทัง้ ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีท่ี
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

กรณีท่บี ริษทั มีการให้เงินกู้ยมื หรือกู้ยมื เงินจากกลุ่มบริษทั
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและให้รวมถึงการเข้าค้าประกันหนี้สนิ
หรือการใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นกรรมสิทธิ ์บริษทั ค้าประกันเงินกู้ หรือ
ภาระหนี้ สิน อื่น ของกลุ่ ม บริษ ัท หรือ บุ ค คลที่เ กี่ย วข้อ งกัน ให้
บริษทั เสนอให้ค ณะกรรมการตรวจสอบให้ ความเห็น เกี่ยวกับ
ความสมเหตุ สมผลของการท ารายการ จ านวนเงิน ภาระหนี้
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สรุปรายละเอี ย ดรายการระหว่ างกันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ยกับบุคคลและกิ จการที่ อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่
เกิ ดขึน้
สาหรับปี 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวโยงกัน โดยได้คดิ ราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับ
บุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วโยงกันด้วยราคาทีส่ มเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนัน้ ๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ
ตามปกติ ทัง้ นี้มรี ายละเอียด ดังนี้
หน่ วย : ล้านบาท

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายชื่อบริษทั

1. บริษทั พี.เจ.
คอมโพสิต จากัด

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

2. นายคงศักดิ ์
เหมมณฑารพ

B

-

มูลค่า
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
รายการ
ของรายการ
ระหว่างกัน
1.74
เป็ นรายการธุรกิจปกติของบริษทั ซึ่งราคา
ขายสินค้าเป็ นราคาตลาดและมีเงื่อนไขทาง
การค้าปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั ่วไป โดย
บริษทั ใช้โครงสร้างราคาขาย-ต้นทุน-กาไร
เช่ น เดีย วกับ ที่บ ริษ ัท ผลิต และขายให้ก ับ
ลูกค้ารายอื่นๆ

- บริษทั ย่อยเช่าทีด่ นิ
จากกรรมการและผูถ้ อื
หุน้

1.78

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

ลักษณะความสัมพันธ์
A = ผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหาร

B = ผูถ้ อื หุน้ และกรรมการ
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C = บริษทั ย่อย

D = ผูถ้ อื หุน้

ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิ น
งบการเงิ นรวม
2560
2561

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

(ล้านบาท)

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

(ล้านบาท)

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

2,689.13
2,694.96

2,969.91
2,986.46

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

2,597.06
357.36
38.09
2.999.32
(12.86)
(1.11)
(11.75)

2,557.76
1,519.02
1,038.75
1,038.75

2,890.60
1,874.51
1,016.09
1,016.09

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

0.90
0.63
5.27
68.34
8.59
41.91
5.58
64.49
45.76

0.83
0.58
4.86
74.05
9.16
39.29
4.89
73.66
39.69

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.65
8.86
1.26
3.20

12.55
6.87
-0.39
-1.15
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งบการเงิ นรวม
2560
2561

รายการ
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์3/
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิ น
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)

1.36
12.91
1.08

-0.43
10.01
1.10

(เท่า)
(เท่า)
(ร้อยละ)

1.46
6.99
-4/

1.84
5.26
114.05-5/

หมายเหตุ :
1/ คานวณจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสาหรับปี และผลกระทบจากค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ตามทีเ่ ปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25)
2/ อัตราส่วนทางการเงิน คานวณจากสูตรทีร่ ะบุในคู่มอื การจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 แบบ 69-1
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3/ คานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
4/ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2561 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2561 มีมติงดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2560
ั
5/ เงินปนผลระหว่
างกาล ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2562 มีมติจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล
จากกาไรสะสมแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ใหนอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท
ั
เงินปนผลประจ
ำปี ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2562 เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2562 มีมติงดจ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานปี
2561 โดยให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เพือ่ อนุมตั ติ ่อไป
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การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ภาพรวมของการดาเนิ นธุรกิ จและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
ในปี 2561 บริษัทมีกาลังการผลิตลดลงร้อยละ 6.14 เมื่อเทียบกับปี ก่อนจากการจาหน่ ายเครื่องจักรเก่า บริษทั มี
การใช้กาลังการผลิตลดลงร้อยละ 15.93 เป็ นผลมาจากในช่วงต้นปี ยงั อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่นซึง่ ได้มกี ารเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรไว้แล้วทาให้การใช้กาลังการผลิตของส่วน
งานบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อลื่นลดลง อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ทยอยเป็ นงานขายเพื่อเชิงพาณิชย์แล้วในช่วง
ปลายปี ในส่วนของส่วนงานชิน้ ส่วนพลาสติกของอุตสาหกรรมยานยนต์การใช้กาลังการผลิตเพิม่ ขึน้ เนื่องจากนิวโมเดลของ
ชิน้ ส่วนพลาสติกของอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นงานขายเพื่อเชิงพาณิชย์แล้วหลายรายการ
กาลังการผลิ ตและอัตราการใช้กาลังการผลิ ตรวมของบริษทั
ปี 2559
37,695
กาลังการผลิ ตสูงสุด (ตัน)
-7.93
ร้อยละอัตราการเติ บโต
21,022
ผลผลิ ตจริง (ตัน)
19.22
ร้อยละอัตราการเติ บโต
56.00
ร้อยละอัตราการใช้กาลังการผลิ ต

หน่ วย : ตัน

ปี 2560
42,080
11.63
21,335
1.49
51.00

ปี 2561
39,496
-6.14
17,936
-15.93
45.00

ผลประกอบการในภาพรวมปี 2561 รายได้รวมเพิม่ ขึน้ 291.5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.82 เนื่องจากยอดขาย
ของลูกค้าทัง้ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และโรงพ่นสี และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นเพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่หลายรายการของส่วนงานดังกล่าวเริม่ มีงานขายเชิงพาณิชย์แล้ว ประกอบกับปี ก่อนบริษทั ประสบภาวะตลาด
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ามันหล่อลื่นหดตัว
ดัชนี ผลผลิ ตอุตสาหกรรมของแต่ละรายผลิ ตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับผลิ ตภัณฑ์ของบริษทั (ฐานเฉลี่ยรายเดือน ปี 2559)
ปี 2560
รายละเอียด
ปี 2561
ปี 2559
นมพร้อมดืม่
101.59
111.56
100.00
*น้ำมันเบนซินออกเทน 91 (ไร้สำรตะกัว)่
102.97
95.48
100.00
*น้ำมันเบนซินออกเทน 95 (ไร้สำรตะกัว)่
101.54
102.76
100.00
*น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว
104.94
109.99
100.00
ผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ พืน้ ฐำน ยกเว้นปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจน
113.77
114.70
100.00
รถยนต์นงั ่ รถบรรทุก รถโดยสำร ฯลฯ
103.35
113.73
100.00
ทีม่ า: สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
* สะท้อนปริมำณกำรใช้ยำนพำหนะ ซึง่ แสดงถึงปริมำณกำรเปลีย่ นถ่ำยน้ำมันเครือ่ งยนต์
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โครงสร้างรายได้และอัตราการเติ บโตในแต่ละปี แบ่งตามกลุ่มผลิ ตภัณฑ์
ปี 2559
ปี 2560
ร้อยละ
ร้อยละ
รายละเอียด
ล้ำนบำท

ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์น้ำมันหล่อลืน่
ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนม
เปรีย้ ว
ภำชนะบรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ำอุปโภค
บริโภคและน้ำยำเคมี
ชิน้ ส่วนยำนยนต์
รวมรายได้จากการขาย
รำยได้จำกงำนโครงกำร

รำยได้อ่นื
รายได้รวม

อัตรำกำร
เติบโต

ล้ำนบำท

อัตรำกำร
เติบโต

ปี 2561
ล้ำนบำท

ร้อยละ
อัตรำกำร
เติบโต

1,477.72
369.56

9.29
10.93

1,475.65
337.21

-0.14
-8.75

1,607.37
357.91

8.93
6.14

201.41

(26.58)

203.03

0.80

216.43

6.60

701.04
2,749.73

(7.93)
1.05

673.22
2,689.13

-3.97
-2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

7.58
2,757.32

29.13
1.12

5.83
2,694.96

-23.09
-2.26

788.20
2,969.91
6.93
9.62
2,986.46

17.08
10.44
100.00
65.18
10.82

โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
รายละเอียด
รำยได้จำกกำรขำยในประเทศ
รำยได้จำกกำรขำยต่ำงประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้จากงานโครงการ
รำยได้อ่นื ๆ
รวมรายได้

ปี 2559

ปี 2561

ปี 2560

ล้ำนบำท

ร้อยละ

ล้ำนบำท

2,483.21
266.53
2,749.74

90.05
9.67
99.73

0.00

0.00

2,417.76
271.37
2,689.13
0.00
5.83
2,694.96

7.58
0.27
2,757.32 100.00

ร้อยละ

89.71
10.07
99.78
0.00
0.22
100.00

ล้ำนบำท

ร้อยละ

2,730.70
239.21
2,969.91

91.44
8.01
99.45

6.93

0.23

9.62
2,986.46

0.32
100.00

จำกกำรรำยงำนสภำวะเศรษฐกิจและข้อมูลดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมทีก่ ล่ำวมำ ในภำพรวมหลำยๆ อุตสำหกรรมมี
กำรเติบโต อำทิ กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ เห็นได้จำกดัชนีอุตสำหกรรมรถยนต์นัง่ เติบโตร้อยละ 10.38 เนื่องจำกในปี
2561 สภำพเศรษฐกิจในประเทศทิศทำงทีด่ ขี น้ึ นักลงทุนมีควำมมันใจมำกยิ
่
ง่ ขึน้ และกำรเปิ ดตัวรถยนต์ใหม่ของค่ำยรถยนต์
เพื่อเป็ นกำรกระตุน้ ตลำดในประเทศ สอดคล้องกับยอดขำยของบริษทั ส่วนงำนชิน้ ส่วนยำนยนต์เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.08
อุตสำหกรรมน้ ำมันหล่อลื่นอัตรำกำรเติบโตชะลอลงเนื่ องจำกควำมต้องกำรใช้บรรจุภณ
ั ฑ์น้ ำมันหล่อลื่นยังทรงตัว
หำกแต่ไม่ได้ประสบภาวะตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์น้ ามันหล่อลื่นหดตัวอย่างหนัก อย่ำงเช่นปี ก่อนและการเปลีย่ นแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็ นงานขายเพื่อเชิงพาณิชย์แล้ว ทำให้ยอดขำยบรรจุภัณฑ์น้ ำมันหล่อลื่นเพิ่มขึ้นจำกปี ก่อนร้ อยละ 8.93
ทำงด้ำนอุตสำหกรรมนมพร้อมดื่มซึ่งประกอบไปด้วยตลำดนมสดสเตอริไลส์และนมพร้อมดื่มประเภทอื่นๆ ได้แก่ นมถัว่
เหลือง น้ ำนมข้ำวโพด น้ ำนมข้ำวกล้อง เป็ นต้น มีอตั รำกำรเติบโตร้อยละ 9.97 ยอดขำยของบริษัทเติบโตร้อยละ 6.14
เนื่องจำกมีผลิตภัณฑ์ใหม่บำงรำยกำรทีอ่ อกขำยเชิงพำณิชย์แล้วและมีบำงส่วนทีจ่ ะเริม่ ออกขำยในปี 2562 สำหรับ ส่วนกลุ่ม
อุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์สำหรับ สินค้ำอุปโภคบริโภคและน้ ำยำเคมี บริษทั มีกำรเติบโตของยอดขำยเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6.60
ในขณะทีภ่ ำวะอุตสำหกรรมผลิตเคมีภณ
ั ฑ์ขนั ้ พืน้ ฐำน ยกเว้นปุ๋ยและสำรประกอบไนโตรเจนทรงตัว เนื่องจำกได้รบั คำสังซื
่ อ้
จำกลูกค้ำมำกขึน้
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ผลการดาเนิ นงานและความสามารถในการทากาไร
ในปี 2561 รำคำเม็ดพลำสติกเกรด HDPE ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ หลักของบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกโดยเฉลีย่ สูงขึน้ กว่ำปี 2560
เป็ นผลมำจำกรำคำน้ำมันดิบในตลำดโลกโดยเฉลีย่ สูงขึน้ จำกปี ก่อน ซึง่ กำรเพิม่ ขึน้ ของรำคำน้ ำมันดิบเกิดจำกควำมต้องกำร
ใช้ท่เี พิม่ ขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงปจั จัยทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ อีกทัง้ ปจั จัยทำงด้ำนอัตรำ
แลกเปลีย่ นของสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯทีแ่ ข็งค่ำกว่ำปี ก่อนส่งผลเชิงลบต่อต้นทุนเม็ดพลำสติกทีข่ ำยในประเทศ อย่ำงไรก็
ตำมบริษทั ได้มกี ำรพิจำรณำรำคำเม็ดพลำสติกทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศเป็ นระยะๆและมีกำรพิจำรณำเข้ำทำสัญญำซือ้
ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อบรรเทำผลกระทบของควำมผันผวนของค่ำเงิน ทัง้ นี้ ลูกค้ำของบริษทั ในอุตสำหกรรม
บรรจุภณ
ั ฑ์โดยส่วนใหญ่จะมีกำรปรับรำคำวัตถุดบิ โดยอ้ำงอิงรำคำทีป่ ระกำศของสภำอุตสำหกรรมฯ ทำให้สำมำรถลดควำม
เสีย่ งของควำมผันผวนของต้นทุนวัตถุดบิ ซึง่ เป็ นต้นทุนหลักได้
ตำมทีก่ ล่ำวมำ ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั และบริษทั ย่อยในปี 2561 ขำดทุนสุทธิรวม 11.75 ล้ำนบำท ลดลงจำก
ปี 2560 ทีม่ กี ำไรสุทธิรวมที่ 33.96 ล้ำนบำท สาเหตุหลักเกิดจากอัตรากาไรขัน้ ต้นทีล่ ดลง โดยอัตรากาไรขัน้ ต้นรวมของปี
2561 เท่ากับร้อยละ 12.55 ลดลงจากปี ก่อนที่ร้อยละ 14.65 เนื่องจากต้นทุนเม็ดพลาสติกซึ่งเป็ นวัตถุดบิ หลักมีราคาโดย
เฉลีย่ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ กว่าปี ก่อนตามทีก่ ล่าวมา แต่การปรับราคาขายทาได้เพียงบางส่วน อีกทัง้ ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับแรงงานทีเ่ พิม่
สูงขึน้ จากการปรับค่าแรงขัน้ ต่าช่วงต้นไตรมาส 2 นอกจากนี้ยงั มีค่าใช้จ่ายทดสอบและขึน้ ชิน้ งานตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ใหม่
ของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์นมและนมเปรีย้ ว รวมถึงต้นทุนการผลิตทีส่ งู ขึน้ มากของชิน้ งานพ่นสีจากประสิทธิภาพการผลิต
และต้นทุนของเสียในช่วงเริม่ ต้นโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ และการแก้ไขชิน้ งานจากปญั หาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ล่าช้าและไม่
เป็ นไปตามเป้าซึง่ เกิดจากปญั หาแม่พมิ พ์ในช่วงทีผ่ ลิตภัณฑ์ใหม่ออกตลาดสามเดือนแรก ซึง่ ปจั จุบนั ปญั หาดังกล่าวได้ถูกแก้
เสร็จสมบูรณ์แล้ว นอกจากยังนี้มคี ่าใช้จ่ายระหว่างช่วงเริม่ โรงงานใหม่ท่ปี ระเทศเจียงซู เช่น ค่าเช่า ค่าทดลองและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และค่าใช้จ่ายเพื่อการเตรียมความพร้อมสาหรับงานนิวโมเดลของส่วนงานชิน้ ส่วนยานยนต์และโรงงานพ่ นสี
ทาให้สดั ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมต่อยอดขายรวมเพิม่ ขึน้
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ทีม่ า : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ทีม่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม เพิม่ ขึน้ 332.84 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.01 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการเพิม่ ขึน้ จากลูกหนี้การค้า 119.56 ล้านบาท เนื่องจากยอดขาย
ทีส่ งู ขึน้ เมื่อเทียบกับช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ก่อน อย่างไรก็ตามลูกหนี้การค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่ยงั ไม่เกินกาหนดชาระ และ
ลูกหนี้อ่นื เพิม่ ขึน้ 32.41 ล้านบาทเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินมัดจาค่าจ้างทาแม่พมิ พ์ของงานนิวโมเดลในส่วนงานชิน้ ส่วน
ยานยนต์ นอกจากนี้ทด่ี นิ อาคารและอุปกรณ์เพิม่ ขึน้ สุทธิ 54.72 ล้านบาทบางส่วนเป็ นรายการเครื่องจักรใหม่ทส่ี งซื
ั ่ อ้ เมื่อปี
ก่อนและส่งมอบล่าช้ามาต้นปี และบางส่วนเป็ นการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรและอุปกรณ์
รวมถึงมีการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ทโ่ี รงงานเจียงซู สินค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 39.38 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การส่งมอบงานตัวอย่างให้ลกู ค้า นอกจากนี้ยงั มีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์งานโครงการอีกจานวน 32.91 ล้านบาท
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงิ นทุนบริษทั
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561 งบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยมีหนี้สนิ รวมเพิม่ ขึน้ 355.49 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 23.40 เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้การค้า และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ เพื่อรองรับเงินทุนหมุนเวียนที่
เพิม่ ขึน้ จานวน 363.33 ล้านบาท นอกจากนี้ยงั มีเงินรับล่วงหน้าโครงการเพิม่ ขึน้ 31.03 ล้านบาท ในขณะทีห่ นี้สนิ ระยะยาว
ลดลง 38.87 ล้านบาทจากการจ่ายชาระคืน
ในปี 2561 บริษทั มีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนตำมงบกำรเงินรวม เท่ำกับ 1.84 เท่ำ เพิม่ ขึน้ กว่ำปี ก่อนอยู่ทอ่ี ตั รำ 1.46
เท่ำ และอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เท่ำกับ 1.81 เท่ำ ซึง่ ปี ก่อนอยู่ทอ่ี ตั รำ 1.50 เท่ำ ทัง้ นี้ หนี้สนิ ที่
เพิม่ ขึน้ เพื่อรองรับกำรลงทุนทัง้ ในประเทศไทยและประเทศจีนในอนำคต อย่ำงไรก็ดี บริษทั อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรแก้ไข
เงื่อนไขข้อกำหนดกำรดำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินของสัญญำกูก้ บั ธนำคำรพำณิชย์ ในส่วนของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่
กำหนดอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนไว้ทไ่ี ม่เกิน 2 เท่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงทำงกำรเงินและกำรลงทุนทีม่ กี ำรขยำยตัวทัง้
ในและต่ำงประเทศ
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ทัง้ นี้ ฝ่ำยบริหำรของบริษัทคำดว่ำในปี 2562 ผลประกอบกำรจะมีแนวโน้มที่ดีขน้ึ เนื่องจำกปจั จัยเชิงบวกใน
ยอดขำยที่เพิม่ ขึน้ ของลูกค้ำทัง้ กลุ่มชิ้นส่วนยำนยนต์ และโรงพ่นสี กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์นมพำสเจอไรซ์ ซึ่งเพิม่ ขึน้ จำกปี ก่อน
เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ใหม่หลำยรำยกำรเริม่ มีงำนขำยเชิงพำณิชย์และส่วนโรงงำนเริม่ รักษำประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อควบคุม
ต้นทุนและของเสียได้ดขี ้นึ อีกทัง้ ปจั จัยเชิงบวกของรำคำวัตถุ ดบิ ที่ปรับตัวลดลงและกำรรับรู้รำยได้ค่ำแม่พมิ พ์จำกงำน
ชิน้ ส่วนยำนยนต์
ในส่วนของประเทศจีน โดยมติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 3/2561 ของบริษทั ปญั จวัฒนำพลำสติก จำกัด
(มหำชน) เมื่อวันที่ 8 มีนำคม 2561 อนุ มตั ิให้ลงทุนเพื่อจัดตัง้ บริษัทย่อยแห่งใหม่ของบริษัท ปญั จวัฒนำพลำสติก จำกัด
(มหำชน) ณ มณฑลเจียงซู ในประเทศจีน บริษัทย่อยแห่งใหม่น้ีจะมีทุนจดทะเบียน 5 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดยเรียกชำระ 3
ล้ำนเหรียญสหรัฐ เพื่อรองรับยอดขำยใหม่ ซึง่ ได้มกี ำรดำเนินกำรจดทะเบียนบริษทั แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 ซึง่ คำด
ว่ำจะเริม่ เดินเครื่องผลิตและเริม่ รับรูร้ ำยได้ในปี 2562
ภาระผูกพันด้านหนี้ สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยมีภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ และกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระข้อผูกพัน

รวม

ภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ ระยะยำว
ภำระผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ภำระผูกพันด้ำนสัญญำเช่ำดำเนินกำร
ภำระผูกพันด้ำนกำรซือ้ สินทรัพย์
ภำระผูกพันด้ำนหนี้สนิ อื่นๆ – ภำระค้ำประกัน

533.87
7.48
66.77
48.43
119.43
775.98

รวม

ไม่เกิ น
1 ปี
143.00
2.83
15.50
48.43
119.43
329.19

กาหนดระยะเวลาการชาระ
มากกว่า มากกว่า มากกว่า 5
1-3 ปี
3-5 ปี
ปี
264.90
125.97
4.01
0.64
30.32
20.95
299.23
147.56
-

ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงิ นหรือผลการดาเนิ นงานในอนาคต
1

จำกกำรรำยงำนคำดกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ซึง่ คำดไว้ว่ำผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะ
ขยำยตัวร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีปจั จัยสนับสนุ นกำรขยำยตัวของค่ำใช้จ่ำยภำคครัวเรือนทีแ่ นวโน้มขยำยตัวในเกณฑ์ดี และ
สนับสนุนกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ สอดคล้องกับกำรลงทุนภำคเอกชนทีป่ รับตัวดีขน้ึ อย่ำงต่อเนื่อง ควำมคืบหน้ำโครงกำร
ลงทุนทีส่ ำคัญ1
2

ทัง้ นี้ยอดผลิตรถในไตรมำสที่ 1 ปี 2562 มีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะมีปริมำณ 5.3 แสนคัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3.70 เมื่อ
เทียบกับไตรมำสเดียวกันในปี ก่อน โดยแบ่งเป็ นกำรผลิตเพื่อกำรจำหน่ ำยในประเทศประมำณ ร้อยละ 45-50 และเป็ นกำร
ผลิตเพื่อกำรส่งออกประมำณร้อยละ 50-552 อย่ำงไรก็ดี ภำวะเศรษฐกิจไทยย่อมมีควำมผันผวนและขึน้ อยู่กบั ภำวะเศรษฐกิจ
โลก รำคำน้ำมัน ภัยก่อกำรร้ำย แนวโน้มค่ำเงินบำท รวมถึงผลกระทบของนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ นอกจำกนี้ แรง
ส่งจำกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจโดยผ่ำนกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ ผลของกำรเลือกตัง้ และกำรจัดตัง้ รัฐบำลใหม่ นโยบำย
ภำครัฐในส่วนกำรขับเคลื่อนโครงกำรลงทุน โครงสร้ำงพืน้ ฐำน กำรสนับสนุ นกำรลงทุนของภำคเอกชน กำรค้ำชำยแดน
โดยเฉพำะกับ CLMV และกำรสนับสนุนกำรท่องเทีย่ วล้วนเป็ นตัวกำหนดและส่งผลกระทบต่อภำวะเศรษฐกิจไทย
ั ฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) | 91
บริษทั ปญจวั

อย่ำงไรก็ดี แผนกำรดำเนินงำนในปี 2562 ฝ่ำยบริหำรยังคงคำนึงถึงจำกผลกระทบจำกปจั จัยภำยนอก ทัง้ ในส่วน
ของอัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและของเศรษฐกิจโลก ผลกระทบต่ออุตสำหกรรมยำนยนต์และบรรจุภณ
ั ฑ์
น้ำมันหล่อลื่นหลังจำกนโยบำยกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมรถยนต์ขบั เคลื่อนด้วยพลังงำนไฟฟ้ำ ภำวะภัยแล้ง อุทกภัยและภัย
ธรรมชำติทม่ี ผี ลต่อยอดขำยบรรจุภณ
ั ฑ์กลุ่มเคมีเกษตร และผลกระทบต่อกำรดำเนินนโยบำยด้ำนกำรค้ำต่ำงประเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึง่ มีแนวโน้มกำรใช้นโยบำยกีดกันทำงกำรค้ำ กำรลงทุน และด้ำนแรงงำน รวมถึง เสถียรภำพของ
กลุ่มยูโรโซนทีใ่ นหลำยๆ ประเทศเริม่ มีแนวคิดออกจำกกลุ่ม ซึง่ มีทงั ้ ปจั จัยเชิงบวกและเชิงลบต่ออุตสำหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
และชิน้ ส่วนพลำสติกสำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์ ต้นทุนของรำคำเม็ดพลำสติกและควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ น
ดังนัน้ ในปี 2562 ฝำ่ ยบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั ได้มกี ำรพิจำรณำถึงควำมเสีย่ งของกำรดำเนินกำรโครงกำร
ต่ำงๆเพื่อให้แผนกลยุทธ์ของบริษทั ทีว่ ำงแผนไว้บรรลุเป้ำหมำย โดยใช้หลักควำมระมัดระวังและสังเกตเหตุกำรณ์และปจั จัย
ภำยนอกทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของบริษทั อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงกำรพิจำรณำจัดโครงสร้ำงทำงกำรเงินเพื่อให้
สอดคล้องกับโครงกำรลงทุนอย่ำงเหมำะสม ส่วนกำรควบคุมต้นทุนและกำรเพิม่ ประสิทธิภำพกำรผลิต ส่งเสริมทำงด้ำนกำร
วิจยั และพัฒนำ รวมถึงกำรหำพันธมิตรทำงกำรค้ำ เหล่ำนี้ลว้ นเป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั
ทีฝ่ ำ่ ยบริหำรและคณะกรรมกำรบริษทั กำหนดอยู่ในแผนกลยุทธ์ของบริษทั

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

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรรมการต่อการรายงานทางการเงิ น
คณะกรรมการบริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) ได้จดั ให้มกี ารจัดทางบการเงิน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน และ
ผลการด าเนิ น งานของบริษ ัท ประจ าปี 2561 ซึ่ ง ได้จ ัด ท าขึ้น ตามหลัก การบัญ ชีท่ี ร ับ รองทัว่ ไปของประเทศไทยที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งคณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถึงภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
บริษทั จดทะเบียนในการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีท่เี หมาะสมและถือปฏิบตั ิ
โดยสม่ าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผลในการจัดทางบการเงินของบริ ษทั รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล
สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ยังมีหน้ าที่ในการควบคุม ดูแลให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการ
ควบคุม ภายในที่ม ีป ระสิท ธิภ าพและเหมาะสม เพื่อ ให้ม ั ่นใจได้อ ย่างสมเหตุสมผลว่า การบัน ทึก ข้อ มูลทางบัญ ชีม ีความถูก ต้อ ง
ครบถ้วนและเพียงพอสาหรับการดูแลทรัพย์สนิ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทาหน้ าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้ปราก ฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี น้ีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ สามารถสร้างความเชื่อมั ่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป

(ดร.ดาริ สุโขธนัง)
ประธานกรรมการบริษทั

(นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ)
ประธานกรรมการบริหาร
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บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน รวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ และข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ซึ่ งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้
ถื อหุ ้นและงบกระแสเงิ นสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึ งหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็ นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก
จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม
สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน และแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการของ บริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดย
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับ ผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ นไปตามข้อก าหนดเหล่ า นี้ ข้า พเจ้า เชื่ อว่า หลัก ฐานการสอบบัญชี ที่ ข ้า พเจ้า ได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

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

(นายสุ วฒั น์ มณี กนกสกุล)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134
บริ ษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
กรุ งเทพมหานคร
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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-6บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์
บาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

2561

2560

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

134,920,969.72

110,755,485.74

72,822,523.03

23,637,126.59

เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่บริ ษทั ย่อย

4

-

-

-

9,754,380.00

4 ,6

686,897,459.06

534,929,977.74

650,424,245.42

483,549,330.19

7

303,124,892.77

263,747,840.70

265,685,295.16

218,921,594.53

32,912,000.70

-

32,912,000.70

-

27,377,824.34

14,159,653.68

11,813,783.22

11,341,419.00

1,185,233,146.59

923,592,957.86

1,033,657,847.53

747,203,850.31

2561

2560

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์งานโครงการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่บริ ษทั ย่อย

4

-

-

9,685,440.00

9,754,380.00

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

9

-

-

293,786,528.25

229,029,548.30

ที่ดิน 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

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

12

3,510,570.31

1,752,189.41

4,075,962.47

1,887,005.20

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13

74,481,529.91

59,080,549.88

58,336,715.52

44,270,665.86

1,705,365,135.00

1,634,171,527.77

1,747,661,953.09

1,674,546,872.70

2,890,598,281.59

2,557,764,485.63

2,781,319,800.62

2,421,750,723.01

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-7บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

313,624,975.75

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

14

642,442,163.29

363,583,975.75

547,975,226.71

4

-

-

-

4,15

602,538,473.07

460,184,614.24

641,528,375.30

483,930,259.59

- เงินกูย้ มื ระยะยาว

18

143,002,346.50

199,946,192.69

129,919,202.54

184,426,618.38

- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

19

2,828,010.39

1,796,065.95

2,828,010.39

1,796,065.95

341,886.80

1,676,264.89

-

-

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

1,000,000.00

หนี้สินส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้างานโครงการ

16

31,026,485.57

-

31,026,485.57

-

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17

3,075,091.70

3,713,508.86

1,962,329.04

3,167,400.00

1,425,254,457.32

1,030,900,622.38

1,355,239,629.55

987,945,319.67

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

18

390,862,956.31

439,943,328.74

380,696,000.11

421,786,582.57

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

19

4,653,809.35

1,980,898.95

4,653,809.35

1,980,898.95

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

53,731,150.68

46,172,027.68

50,359,685.08

43,246,729.08

5,000.00

20,000.00

5,000.00

20,000.00

449,252,916.34

488,116,255.37

435,714,494.54

467,034,210.60

1,874,507,373.66

1,519,016,877.75

1,790,954,124.09

1,454,979,530.27

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-8บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2560

2561

2560

287,040,000.00

287,040,000.00

287,040,000.00

287,040,000.00

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

287,039,972.50

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

338,128,000.00

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

28,703,997.25

371,453,964.33

383,209,813.57

343,766,634.34

320,294,183.08

-

-

(7,272,927.56)

(7,394,960.09)

3,086,493.16

3,086,493.16

-

-

(12,321,519.31)

(1,420,668.60)

-

-

1,016,090,907.93

1,038,747,607.88

990,365,676.53

966,771,192.74

-

-

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

21

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน

10

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

1,016,090,907.93

1,038,747,607.88

990,365,676.53

966,771,192.74

2,890,598,281.59

2,557,764,485.63

2,781,319,800.62

2,421,750,723.01

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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-9บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
4, 28, 31
รายได้จากงานโครงการ
28, 31
รายได้เงินปันผล
22
รายได้อื่น
4, 31
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
4
ต้นทุนจากงานโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
4
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
25, 30
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลัง
เข้าไปไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลต่างการซื้อสิ นทรัพย์กลุ่มกิจการเดียวกัน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมต่อหุน้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุน้ )

2561

2560

2,969,907,024.15
6,931,385.13
9,625,032.67
2,986,463,441.95

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,774,809,868.77
6,931,385.13
43,073,179.00
13,076,100.59
2,837,890,533.49

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

2,597,056,735.87 2,295,196,025.16 2,471,361,002.48
6,806,355.18
6,806,355.18
109,248,069.57
108,458,019.51
104,398,273.13
248,115,354.81
222,345,832.37
199,942,067.86
38,094,638.09
36,817,434.64
34,099,340.85
2,999,321,153.52 2,662,817,311.68 2,816,607,039.50
(12,857,711.57)
32,139,007.75
21,283,493.99
(1,112,683.33)
(1,822,612.14)
(2,188,957.27)
(11,745,028.24)
33,961,619.89
23,472,451.26

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

-

-

122,032.53

55,008.72

(10,900,850.71)
(10,900,850.71)
(22,645,878.95)

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

122,032.53
23,594,483.79

55,008.72
40,322,022.54

(0.02)
574,080,000

0.06
574,080,000

0.04
574,080,000

0.07
574,080,000

(0.04)
574,080,000

0.05
574,080,000

0.04
574,080,000

0.07
574,080,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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338,128,000.00

-

-

338,128,000.00

-

-

338,128,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

287,039,972.50

-

287,039,972.50

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

22

22

287,039,972.50

และชาระแล้ว

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หมายเหตุ

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น

ทุนเรื อนหุ ้นที่ออก

28,703,997.25

-

-

28,703,997.25

-

-

28,703,997.25

กฎหมาย

สารองตาม

371,453,964.33

(11,745,028.24)

(10,821.00)

383,209,813.57

33,961,619.89

(74,644,062.85)

423,892,256.53

ยังไม่ได้จดั สรร

จากการแปลงค่า

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

3,086,493.16

-

-

3,086,493.16

-

-

3,086,493.16

(12,321,519.31)

(10,900,850.71)

-

(1,420,668.60)

(6,736,577.11)

-

5,315,908.51

การควบคุมเดียวกัน หน่วยงานในต่างประเทศ

การรวมธุรกิจภายใต้

ส่ วนต่ากว่าทุนจาก

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ใหญ่
กาไรสะสม

งบการเงินรวม

บาท

- 10 บริ ษัท ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1,016,090,907.93

(22,645,878.95)

(10,821.00)

1,038,747,607.88

27,225,042.78

(74,644,062.85)

1,086,166,627.95

บริ ษทั ใหญ่

ผูถ้ ือหุ ้นของ

รวมส่ วนของ

-

-

-

-

-

-

-

อานาจควบคุม

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี

ส่ วนที่เป็ นของ

1,016,090,907.93

(22,645,878.95)

(10,821.00)

1,038,747,607.88

27,225,042.78

(74,644,062.85)

1,086,166,627.95

ผูถ้ ือหุ ้น

รวมส่ วนของ
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22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560

หมายเหตุ

287,039,972.50

-

287,039,972.50

-

-

287,039,972.50

และชาระแล้ว

ทุนเรื อนหุน้ ที่ออก

338,128,000.00

-

338,128,000.00

-

-

338,128,000.00

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

บาท

28,703,997.25

-

28,703,997.25

-

-

28,703,997.25

สารองตามกฎหมาย

343,766,634.34

23,472,451.26

320,294,183.08

40,267,013.82

(74,630,262.85)

354,657,432.11

ยังไม่ได้จดั สรร

กาไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 11 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(7,272,927.56)

122,032.53

(7,394,960.09)

55,008.72

-

(7,449,968.81)

กลุ่มกิจการเดียวกัน

ซื้อสิ นทรัพย์

ผลต่างจากการ

990,365,676.53

23,594,483.79

966,771,192.74

40,322,022.54

(74,630,262.85)

1,001,079,433.05

รวม

- 12 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท
งบการเงินรวม
2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
(11,745,028.24)
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรสาหรับปี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
6,032,139.31
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
(578,122.83)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจาหน่าย
178,830,507.66
ค่าแม่พิมพ์ตดั จ่าย
15,361,603.21
(กาไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
110,348.27
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
895,542.66
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
23,616,518.95
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
8,045,231.00
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยจ่าย
38,094,638.09
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(1,112,683.33)
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
257,550,694.75
สิ นทรัพย์ดาเนินงานลดลง (เพิม่ ขึ้น)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(158,488,366.60)
สิ นค้าคงเหลือ
(38,798,929.24)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นทรัพย์งานโครงการ
(32,912,000.70)
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(11,146,674.00)
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(24,243,664.98)
หนี้สินดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
146,353,762.38
เงินรับล่วงหน้างานโครงการ
31,026,485.57
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(638,417.16)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
(15,000.00)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

33,961,619.89

23,472,451.26

40,267,013.82

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

6,032,139.31
(224,131.85)
153,382,705.26
15,361,603.21
179,288.27
895,542.66
477,615.34
7,645,976.00
(43,073,179.00)
34,099,340.85
(2,188,957.27)

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

262,080,714.82

196,060,394.04

181,490,709.59

(24,748,474.57)
(1,969,992.20)
588,013.36
(2,812,043.91)

(173,395,800.51)
(46,539,568.78)
(32,912,000.70)
1,550,915.86
(23,858,792.95)

(3,306,009.95)
10,856.22
2,048,758.89
(3,764,969.19)

(2,672,068.87)
(191,353.17)
-

160,859,716.70
31,026,485.57
(1,205,070.96)
(15,000.00)

(32,111,211.21)
551,695.12
-

- 13 บริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บาท

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาเนินงาน
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
เงินได้สุทธิ ได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื แก่บริ ษทั ย่อย
เงินสดรับปันผล
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้อสิ นทรัพย์
เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวให้กบั สถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายปันผล
เงินสดจ่ายค่างวดหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกูย้ มื
เงินสดสุทธิ ได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสดประกอบด้วย
เงินมัดจาการซื้อสิ นทรัพย์ ซึ่งจ่ายเงินในงวดก่อน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์ - กิจการอื่น ที่ยงั ไม่จ่ายชาระคืน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสิ นทรัพย์โดยการทาสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินรวม
2561
2560
168,687,890.02
230,274,795.46
(1,178,770.00)
(4,051,572.32)
(4,430,589.84)
163,457,547.70
225,844,205.62

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
111,571,278.27
144,919,829.47
(1,178,770.00)
(2,023,280.08)
(2,248,801.16)
108,369,228.19
142,671,028.31

7,446,030.57
(235,887,818.79)
(35,049,078.75)
(618,510.00)
(264,109,376.97)

2,470,418.02
(181,697,159.87)
(28,530,160.50)
(861,219.17)
(208,618,121.52)

(64,756,979.95)
9,754,380.00
43,073,179.00
7,446,030.57
(132,463,579.53)
(23,040,618.80)
(618,510.00)
(160,606,098.71)

(101,884,771.10)
54,786,200.00
2,470,418.02
(159,841,357.27)
(17,471,758.88)
(861,219.17)
(222,802,488.40)

278,858,187.54
92,111,564.64
(198,135,783.26)
(10,821.00)
(2,876,394.85)
(37,401,976.09)
132,544,776.98
(7,727,463.73)
24,165,483.98
110,755,485.74
134,920,969.72

(26,615,062.43)
340,750,962.18
(138,118,269.93)
(74,644,062.85)
(3,289,252.63)
(36,207,872.64)
61,876,441.70
(6,705,928.16)
72,396,597.64
38,358,888.10
110,755,485.74

234,350,250.96
(1,000,000.00)
86,443,124.64
(182,041,122.94)
(2,876,394.85)
(33,453,590.85)
101,422,266.96
49,185,396.44
23,637,126.59
72,822,523.03

(4,730,111.95)
(11,000,000.00)
336,516,075.36
(119,905,300.00)
(74,630,262.85)
(3,289,252.63)
(30,045,612.10)
92,915,535.83
12,784,075.74
10,853,050.85
23,637,126.59

28,530,160.50
(3,621,505.85)
6,581,249.69

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

17,471,758.88
(2,883,203.29)
6,581,249.69

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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- 14 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ข้อมูลทัว่ ไป
(ก) ภูมิลาเนาและสถานะทางกฎหมาย
บริ ษทั ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็ นบริ ษทั จากัด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530
บริ ษทั ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554
บริ ษทั มีที่อยูต่ ามที่ได้จดทะเบียนไว้ดงั นี้
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุ งเทพมหานคร
10150 ประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีสานักงานสาขาซึ่ งเปิ ดดาเนินการและตั้ง
เป็ นโรงงานผลิตสิ นค้า ดังต่อไปนี้
ลาดับ
สาขา
ที่ต้ งั โรงงานและสถานประกอบการ
1
สมุทรสาคร เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
2
กรุ งเทพ
เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุ งเทพมหานคร 10150
3
ชลบุรี
เลขที่ 150/62 หมู่ที่ 9 ตาบลหนองขาม อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
20110
(ข) ลักษณะธุ รกิจ
บริ ษ ัท ประกอบธุ รกิ จหลัก เป็ นผูผ้ ลิ ตและจ าหน่ า ยบรรจุ ภ ัณฑ์ ส าหรั บ สิ น ค้า อุ ปโภคและ
บริ โภค สารเคมีการเกษตร ชิ้นส่ วนยานยนต์ วัสดุอุปกรณ์ และสิ่ งเทียมจากพลาสติก
(ค)
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริ ษทั ได้รับอนุญาตให้นาหุน้ สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย (เอ็ม เอ ไอ) (mai) โดยบริ ษทั มีกาหนดวันซื้ อขายครั้งแรกในวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2555
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- 15 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. หลักเกณฑ์การทางบการเงินรวม
(ก) งบการเงินรวมนี้ ได้รวมงบการเงินของบริ ษทั ปั ญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) บริ ษทั ย่อย และ
กิจการที่มีการควบคุมร่ วมกันหรื อมีอิทธิพลอย่างมีนยั สาคัญ ดังนี้
บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด

บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด

อัตราส่วนของการถือหุ น้
(ร้อยละของจานวนหุ น้ จดทะเบียน)
2561
2550

ประเภทกิจการ

ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

ผลิตและจาหน่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
จาหน่ายฝาและเม็ดพลาสติก
บริ การตรวจสอบจานวน/
มาตรฐานสิ นค้าทุกชนิดและ
ตรวจสอบเครื่ องมือชัง่ ตวงวัด
ทุกประเภท
ผลิตและจาหน่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก
ผลิตและจาหน่าย
บรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติก

กรุ งเทพมหานคร

99.98%

99.98%

กรุ งเทพมหานคร
สมุทรสาคร

99.97%
99.99%

99.97%
99.99%

เทียนจิน
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)
เจียงซู
(สาธารณรัฐประชาชนจีน)

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

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

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

(จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยและกิ จการที่ มีการควบคุ มร่ วมกันหรื อมีอิทธิ พลอย่างมี
นัยสาคัญ รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสาคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
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- 16 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
3.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่กฎหมายกาหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชี พ
บัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ทา
ขึ้ นตามแบบก าหนดรายการย่อที่ ต้องมี ใ นงบการเงิ นส าหรั บ บริ ษ ทั มหาชนจากัด ที่ ก าหนดโดย
ประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.
2543
งบการเงินนี้ ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบาย
การบัญชี
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงินฉบับที่บริ ษทั ใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
3.2 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความ
มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุ งใหม่ ซึ่ งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลา
รายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รายได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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- 17 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2560)

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อ ง เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มและการ
ร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ นในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ระหว่า ง
กาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ นที่ อาจ
เกิดขึ้นและสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
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- 18 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2560)
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เรื่ อง สัญญาประกันภัย
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อ
ขายและการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ย
ในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง ความช่ วยเหลื อจากรัฐบาล-กรณี ที่
ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้องอย่า งเฉพาะเจาะจง
กับกิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งาน-สิ่ ง จู ง ใจที่
ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษี เ งิ น ได้ -การเปลี่ ย นแปลง
สถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผู้
ถือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทา
ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุน
เว็บไซต์

- 19 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่
เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลง
(ปรับปรุ ง 2560)
ประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุน
(ปรับปรุ ง 2560)
การรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้
(ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2560) เรื่ องการรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง การรายงานทางการเงิน
(ปรับปรุ ง 2560)
ระหว่างกาลและการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตาม
(ปรับปรุ ง 2560)
โครงการผลประโยชน์ ข้อกาหนด
เงินทุนขั้นต่าและปฏิสัมพันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สาหรับมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสาหรับการก่อสร้าง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงิน
(ปรับปรุ ง 2560)
สดให้เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2560)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 113

- 20 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วง
(ปรับปรุ ง 2560)
การผลิตสาหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2560)
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ที ่ป รับ ปรุ ง ใหม่ข า้ งต้น ไม่ม ีผ ลกระทบอย่า งเป็ นสาระส าคัญ ต่อ งบการเงิน ส าหรับ ปี
ปั จจุบนั
3.3 การรับรู ้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้จ ากการขายสิ นค้า รั บ รู้ เมื่ อ ส่ ง มอบและได้โ อนความเสี่ ย งและผลตอบแทนที่ เป็ น
สาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าที่มีนยั สาคัญไปให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถา้ ฝ่ าย
บริ หารยังมีการควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรื อมีความไม่แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการ
ได้รับประโยชน์จากรายการบัญชี น้ นั หรื อไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และต้นทุนที่เกิ ดขึ้ นได้
อย่างน่าเชื่อถือรวมทั้งความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสิ นค้าที่ขายไป
รายได้จากงานโครงการ
รายได้ของงานโครงการอ้างอิงกับขั้นความสาเร็ จของงานโดยวัดจากอัตราส่ วนจากต้นทุนการ
ก่ อสร้ างที่ ทาเสร็ จจนถึ งปั จจุ บนั เทียบกับประมาณการต้นทุนค่าก่ อสร้ างทั้งหมด รายได้จากการ
ให้บริ การอื่นๆ รับรู ้เมื่อได้ให้บริ การตามสัญญาหรื อออกใบแจ้งหนี้
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยถือเป็ นเงินได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
รายได้อื่นและค่าใช้จ่าย
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท ซึ่ ง
มีอายุครบกาหนดระยะสั้นในเวลา 3 เดือน หรื อน้อยกว่า และไม่มีขอ้ จากัดในการเบิกใช้
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3.5 ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาทุนตามใบแจ้งหนี้หกั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ (ถ้ามี)
ลูกหนี้ การค้าแสดงตามมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสาหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุลูกหนี้
3.6 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน – ออกก่อนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
มูลค่าใดจะต่ากว่า
มูล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จะได้รับ เป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนิ นธุ รกิ จปกติ หัก ด้วย
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย
ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซ้ือ ต้นทุนในการดัดแปลง หรื อต้นทุนอื่น เพื่อให้สินค้าอยู่
ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสาเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวมการปันส่ วนของค่าโสหุย้
การผลิตอย่างเหมาะสม โดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตปกติ
ต้นทุ นในการซื้ อ ประกอบด้วย ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ ยวข้องกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
อากรขาเข้า ค่าขนส่ ง และต้นทุนอื่นๆซึ่ งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่ งสิ นค้า และหักด้วยส่ วนลด
การค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสิ นค้า
บริ ษทั ตั้งค่าเผือ่ มูลค่าสิ นค้าลดลงสาหรับสิ นค้าที่เสื่ อมคุณภาพ เสี ยหาย ล้าสมัย และค้างนาน
ต้นทุนแม่พิมพ์ เป็ นค่าจ้างผลิตแม่พิมพ์ที่บริ ษทั ว่าจ้างบุคคลภายนอก โดยบริ ษทั และลูกค้าเป็ น
ผูร้ ่ วมกันออกแบบแม่พิมพ์บริ ษทั จะโอนต้นทุนแม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขายเมื่ อมีการส่ งมอบแม่พิมพ์
ให้แก่ลูกค้าแล้ว
3.7 ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย
เป็ นค่าแม่พิมพ์เพื่อผลิตสิ นค้าให้แก่ลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ่ายค่าแม่พิมพ์และภายหลังเรี ยกเก็บ
เงินจากลูกค้าโดยคานวณตามจานวนชิ้นที่ผลิตและขายให้แก่ลูกค้ารายนั้นๆ บริ ษทั จะทาการตัดจ่ายค่า
แม่พิมพ์เป็ นต้นทุนขายสิ นค้าตามจานวนชิ้นที่ผลิตและขายให้แก่ลูกค้าได้ บนพื้นฐานการประมาณการ
จานวนครั้งที่แม่พิมพ์จะสามารถผลิตชิ้นงานตลอดอายุการใช้งานตามที่ตกลงไว้ระหว่างกัน
3.8 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมายถึงกิจการที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงาน
ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วบริ ษทั จะถื อหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่ งหนึ่ ง บริ ษทั ได้รวมงบการเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อานาจควบคุมหมดไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากค่า
เผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
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3.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ่ จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผือ่ จากการด้อยค่า (ถ้ามี)
การรับรู ้มูลค่าเริ่ มแรก
ราคาทุ นของที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยราคาซื้ อรวมภาษีนาเข้า ภาษีซ้ื อที่เรี ยกคืน
ไม่ได้ และต้นทุ นทางตรงอื่ นๆที่เกี่ ยวกับการจัดหาทรัพย์สินเพื่อให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้ อมที่จะ
ใช้ได้ตามประสงค์ (ได้แก่ ต้นทุนการเตรี ยมสถานที่ ต้นทุนการขนส่ งเริ่ มแรกและการเก็บรักษา ต้นทุน
การติดตั้ง ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พ ประมาณการรายจ่ายในการรื้ อหรื อขนไปทิ้ง และการบูรณะสถานที่
ภายหลังการเลิกใช้สินทรัพย์ ) ส่ วนลดการค้าต่างๆ และภาษีที่จะได้รับคืนต้องนามาหักจากราคาซื้อ
มูลค่าคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งาน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่าคงเหลือ ณ วันเลิกใช้งานของเครื่ องจักร และ
อุปกรณ์โรงงานบางส่ วน โดยกาหนดมูลค่าคงเหลือที่อตั ราร้อยละ 10 ของราคาทุนเริ่ มแรกที่ได้มาซึ่ ง
สิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่า เสื่ อมราคาคานวณจากราคาทุ นหักมูลค่ าคงเหลื อ โดยวิธี เส้ นตรงตามเกณฑ์อายุก ารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ณ วันที่เลิกใช้งานของสิ นทรัพย์แสดงไว้ดงั นี้
มูลค่าคงเหลือ ณ
จานวนปี
วันที่เลิกใช้งาน
อาคาร
20, 30
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
5, 10
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
5, 10
10% ของราคาทุน
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
3, 5, 10, 15
10% ของราคาทุน
อุปกรณ์สานักงาน
5
10% ของราคาทุน
ยานพาหนะ
5, 7, 10
ราคาตลาด
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บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
หรื อติดตั้ง
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาจะรับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการ
ขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุ งให้ดีข้ ึนที่สาคัญ จะบันทึกรวมไว้ในราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์หากมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ การปรับปรุ งนั้นจะทาให้บริ ษทั ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้
ประโยชน์โดยไม่มีการปรับปรุ งสิ นทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุ งหลักจะตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการ
ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยูข่ องสิ นทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
รายการกาไรและขาดทุนจากการจาหน่ายกาหนดโดยเปรี ยบเทียบสิ่ งตอบแทนที่ได้รับกับราคา
ตามบัญชีและรวมไว้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีนโยบายบันทึกดอกเบี้ยจากการกูย้ ืม เพื่อการก่อสร้างทรัพย์สินเป็ นส่ วน
หนึ่งของราคาทุนของทรัพย์สินถาวร
ต้นทุนประมาณการรื้ อถอน การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ ซึ่ งเป็ นภาระ
ผูกพันของกิจการ ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนของสิ นทรัพย์
การก าหนดค่ า เสื่ อ มราคา บริ ษัท จะพิ จ ารณาแต่ ล ะส่ ว นแยกต่ า งหากจากกัน เมื่ อ แต่ ล ะ
ส่ วนประกอบนั้นมีสาระสาคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลื อของสิ นทรัพย์ อายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคาอย่างสม่าเสมอ
3.10 ต้นทุนการกูย้ มื
ต้นทุนการกูย้ ืมของเงิ นกูท้ ี่ใช้ในการจัดหาหรื อก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลานานใน
การทาให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้หรื อขาย ได้ถูกนาไปรวมเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์จนกว่าสิ นทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์ ส่ วนต้นทุนการกูย้ ืมอื่นถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่
เกิดรายการ ต้นทุนการกูย้ มื ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื นั้น
3.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ถ้ามี)
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ค่าตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ ายบันทึ กเป็ นค่ าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตาม
เกณฑ์ระยะเวลาที่ คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จของสิ นทรั พย์ไม่ มีตวั ตนแต่ ละประเภท
ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไว้ดงั นี้
จานวนปี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5, 10
3.12 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตรวจสอบการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์อื่นเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ วา่ ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืน (ราคาขายสุ ทธิ หรื อมูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์น้ นั ๆ แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า)
ในกรณี ที่ ราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์สู งกว่า มูล ค่า ที่ค าดว่า จะได้รับ คืน บริ ษ ทั จะรั บรู้ ผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ บริ ษทั จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่า เมื่ อมี ขอ้ บ่งชี้ ว่าการด้อยค่าดังกล่ าวไม่มีอยู่ต่อไปหรื อยังคงมีแต่เป็ นไปในทางที่ลดลงโดย
บันทึกในบัญชีรายได้อื่น
3.13 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น
บริ ษทั รับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออก
จากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เงินที่บริ ษทั จ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิด
รายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริ ษทั มีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน
และตามระเบียบพนักงานของบริ ษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
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บริ ษทั คานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าวต้อง
ใช้ขอ้ สมมติ ที่หลากหลาย รวมถึ งข้อสมมติเกี่ ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงิ นเดื อนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้ อ
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย (Actuarial gains
and losses) สาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของกาไรสะสม
3.14 รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินบาท งบการเงิน
รวมนาเสนอในสกุลเงินบาท
รายการบัญชีในสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิด
รายการ กาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิ ดขึ้นแล้วบันทึกเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกาไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จตามที่เกิ ดขึ้ นบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินในสกุลเงิ นตรา
ต่างประเทศซึ่ งคงเหลืออยู่ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
นั้นบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยรั บ รู้ ก าไรขาดทุ น จากอัต ราแลกเปลี่ ย นที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ น เป็ นรายได้หรื อ
ค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่า
เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่า
เป็ นเงินบาท โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นแปลงค่าโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
3.15 สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ า
ถื อเป็ นสั ญญาเช่ าการเงิ น สัญญาเช่ า การเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูล ค่ายุติธ รรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่า
กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ย
จ่ายจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตลอดอายุของสัญญาเช่าตามวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
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3.16 สัญญาเช่าดาเนินงาน
สัญญาเช่าทรัพย์สินที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนแก่เจ้าของทรัพย์สินยังเป็ นของผูใ้ ห้เช่าจะถูก
จัดเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงาน โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกการจ่ายชาระค่าเช่าภายใต้สัญญาเช่า
ดาเนินงานเป็ นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของการเช่า
3.17 กาไรต่อหุ น้
กาไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสาหรับปี ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหุ ้น
สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกจาหน่ายอยูใ่ นระหว่างปี
3.18 บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันหมายถึงบุคคลหรื อกิ จการที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูก
ควบคุ มโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรื อทางอ้อมหรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดี ยวกันกับบริ ษทั
รวมถึ งบริ ษทั ที่ทาหน้าที่ถือหุ ้นบริ ษทั ย่อยและกิ จการที่เป็ นบริ ษทั ย่อยในเครื อเดี ยวกัน นอกจากนี้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่ งถือหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงไม่
ว่า ทางตรงหรื อทางอ้อมและมี อิทธิ พลอย่า งมี นัยส าคัญกับ บริ ษทั ผูบ้ ริ หารส าคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวและกิ จการที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั แต่ละรายการ
บริ ษทั คานึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบทางกฎหมาย
3.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจานวนที่จะต้องจ่ายคานวณตามหลักเกณฑ์
แห่ งประมวลรั ษ ฎากรในอัตรา 20% ของก าไรก่ อนภาษี เงิ นได้หลังจากปรั บปรุ งบวกกลับด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่ งไม่สามารถถื อเป็ นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับ
ยกเว้นหรื อไม่ถือเป็ นรายได้ในการคานวณภาษี
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- 27 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะคานวณขึ้นจากผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่าง
มูลค่าตามบัญชี กบั ฐานภาษี ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินนั้น ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็ นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี หรื อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยจะรับรู้ ในกาไรขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีจะถูกรับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีจากการดาเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะนา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู ้เป็ นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีเงินได้สาหรับงวด
ที่บริ ษทั คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อจะจ่ายชาระหนี้ สิน
ภาษีเงินได้ โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั จะไม่มีกาไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์ได้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็
ต่อเมื่ อกิ จการมี สิท ธิ ตามกฎหมายและภาษีเงิ นได้น้ ี ป ระเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บ ภาษี หน่ วยงาน
เดียวกัน
ดังนั้นบริ ษทั จึงหักกลบสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ในการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินแทนการแสดงแยกจากกัน
3.20 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้
ส่ งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่
สาคัญมีดงั นี้
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- 28 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่า เผื่อการลดลงของมูลค่า สิ นค้า คงเหลื อ ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุล ยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิ จหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสิ นค้า
นั้น และค่ า เผื่อส าหรั บ สิ นค้า เก่ า ล้า สมัย เคลื่ อนไหวช้าหรื อ เสื่ อมคุ ณภาพพิ จารณาจากอายุ
โดยประมาณของสิ นค้าแต่ละชนิด จานวนค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ประมาณได้ เมื่อ
นามาเปรี ยบเทียบกับจานวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและ
เพิ่มขึ้นจะแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายภายใต้หวั ข้อต้นทุนขายในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
สัญญาเช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่ าว่าเป็ นสัญญาเช่ าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่ าทางการเงิ น
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่ อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องทาการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการ
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละ
ช่ วงเวลาและบันทึ กขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตาม
บัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้
และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
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- 29 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและ
ขาดทุ นทางภาษี ที่ไม่ ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพีย ง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณ
การว่าควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวน
กาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
4. รายการบัญชีระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั มีรายการบัญชีส่วนหนึ่งกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการระหว่างกันกับบุคคลหรื อ
กิ จการที่เกี่ ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตามปกติธุรกิ จ โดยถือตามราคาตลาด
ทัว่ ไป หรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรับรอง
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จากัด
นาย คงศักดิ์ เหมมณฑารพ
นาย พิรุฬห์ เหมมณฑารพ

ประเทศ

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
(เทียนจิน) จีน
(เจียงซู) จีน

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

ไทย
ไทย
ไทย

ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการ
ผูถ้ ือหุ้นและกรรมการ

รายการระหว่างกันกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคา
ตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัว่ ไปหรื อเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สาหรับรายการที่ไม่มีราคา
ตลาดโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
นโยบายราคา
รายได้จากการขาย
ราคาเทียบเคียงตลาดหักส่ วนลด
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยรับ
ตามที่ตกลงกันในสัญญา
รายได้อื่น
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ซื้อสิ นค้า
ราคาเทียบเคียงตลาดหักส่ วนลด
ค่าเช่าและค่าบริ การ
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ค่าใช้จ่ายบริ หาร
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ค่าที่ปรึ กษา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย
ตามที่ตกลงกันในสัญญา
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- 30 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการที่มีสาระสาคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้อง สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
รายได้จากการขาย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั พี.เจ. คอมโพสิ ต จากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

-

2561

-

2560

22,796
55,399

20,980
54,768

1,745

777

1,745

777

1,745

777

79,940

76,525

ดอกเบี้ยรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
รายได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
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-

-

463

819

-

-

42,073
1,000

52,787
1,999

-

-

43,073

54,786

-

-

3,680

3,680

-

-

540
528

540
532

-

-

4,748

4,752

- 31 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
2560
ซื้ อสิ นค้า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
ค่าเช่าและบริ การ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
คุณคงศักดิ์ เหมมณฑารพ
ดอกเบี้ยจ่าย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
ค่าที่ปรึ กษา
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้อง
คุณพิรุฬห์ เหมมณฑารพ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-

508,103
132,416
3,440
13,235
657,194

455,157
101,977
557,134

-

-

3,894

696

1,781
1,781

1,781
1,781

3,894

696

-

-

1

210

-

140

59,732
1,637
61,369

65,129
1,460
66,589

-

140

59,732
1,637
61,369

65,129
1,460
66,589

ยอดคงเหลือกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบาท

2561
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

งบการเงินรวม
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

-

-

-

-

-

*

9,685 ***
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9,754 *

9,754 **

- 32 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พันบาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

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

-

-

7,252
15,051
1,683
186

2,552
7,118
1,259
28

1,719

-

1,719

-

1,719

-

25,891

10,957

-

-

-

-

-

136,334
40,855
13,235
125

114,997
28,779
249
-

-

-

190,549

144,025

เงินกูย้ มื ระยะสั้น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
บริ ษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด
บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด

1,000 ***

*เงินให้กยู้ ืมระยะสั้นมีการทาสัญญากูย้ ืมระหว่างกันจานวน 300,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ
(จานวน 9.75 ล้านบาท) เป็ นระยะเวลา 1 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
**เงินให้กยู้ ืมระยะยาวมีการทาสัญญากูย้ ืมระหว่างกันจานวน 300,000 เหรี ยญดอลล่าร์ สหรัฐ
(จานวน 9.75 ล้านบาท) เป็ นระยะเวลา 3 ปี คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
***เงินกูย้ ืมระยะสั้นมีการทาสัญญากูย้ ืมระหว่างกัน อายุสัญญา 3 เดือน คิดดอกเบี้ยระหว่าง
กันอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปี
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- 33 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สัญญาที่ทาระหว่างบริ ษทั และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ย่อยในประเทศแห่งหนึ่งได้ทาสัญญาเช่าที่ดินที่เป็ นที่ต้ งั โรงงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (คุณคง
ศักดิ์ เหมมณฑารพ) เป็ นเวลา 3 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 และมีการต่อสัญญาออกไปอีก 3 ปี มี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 148,456.00 บาท
บริ ษ ทั ได้ท าสั ญญาให้ เช่ า พื้ นที่ อ าคารโรงงานแก่ บ ริ ษ ทั มิ ล ล์แ พค จ ากัด ในอัต ราค่ า เช่ า เดื อนละ
628,000 บาท กาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผูเ้ ช่ามี
สิ ทธิ์ ต่ออายุสัญญาเช่าทุก 3 ปี และในเดือนกรกฎาคม 2559 บริ ษทั ได้แก้ไขสัญญาเนื่องจากลดพื้นที่ในการ
เช่า โดยกาหนดอัตราค่าเช่าและค่าบริ การเป็ นเดือนละ 270,000 บาท นับตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็ น
ต้นไป
บริ ษทั ได้ทาสัญญาให้เช่าและบริ การพื้นที่อาคารโรงงานแก่บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด ในอัตราค่า
เช่ าและบริ การเดื อนละ 44,040 บาท กาหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึ ง วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และผูเ้ ช่ามีสิทธิ์ต่ออายุสัญญาทุก 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันในการชาระค่าเช่าทรัพย์สินตามสัญญาคงเหลือสรุ ป
ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
จ่ายชาระภายใน
1 ปี
1,781
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
พันบาท

เงินสด
เงินฝากธนาคารบัญชีกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
658
420
111,357
103,338
22,906
6,997
134,921
110,755

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
190
190
71,738
16,459
894
6,988
72,822
23,637

เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
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- 34 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั อื่น

469,446

542,499

415,227

-

20,449

7,549

595,157

469,446

562,948

422,776

หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

(6,326)

(174)

(6,326)

(174)

ลูกหนี้การค้า (สุ ทธิ )

588,831

469,272

556,622

422,602

5,739

2,862

1,984

2,286

-

-

5,442

3,408

5,739

2,862

7,426

5,694

หัก ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ

(144)

(264)

(144)

(264)

ลูกหนี้อื่น (สุ ทธิ )

5,595

2,598

7,282

5,430

เงินมัดจา - ค่าจ้างทาแม่พิมพ์

77,410

47,398

77,410

47,398

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

10,261

12,174

5,245

5,381

เงินทดรอง

1,256

1,458

1,110

1,385

อื่นๆ

3,544

2,030

2,755

1,353

92,471

63,060

86,520

55,517

686,897

534,930

650,424

483,549

- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

593,438
1,719

ลูกหนี้อื่น
- บริ ษทั อื่น
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
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- 35 ริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชาระได้ดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ที่ยงั ไม่ครบกาหนด
ที่เกินกาหนด
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน

2561
349,924

2560
365,525

228,627
3,881
12,432
293
595,157

103,394
329
198
469,446

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
356,833
321,890
189,940
3,450
12,432
293
562,948

100,359
329
198
422,776

รายการเคลื่อนไหวบัญชีค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้าในระหว่างปี มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2560

ยอดยกมาต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี

174
6,353
(201)

2,256
134
(2,216)

ยอดยกไปปลายปี

6,326

174

7. สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
วัตถุดิบ
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัสดุสิ้นเปลือง
แม่พิมพ์
สิ นค้าระหว่างทาง
(หัก) ค่าเผื่อการลดราคาสิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ-สุทธิ

2561
102,292
94,017
38,225
55,724
29,261
1,385
320,904
(17,779)
303,125

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
86,127
75,679
78,533
70,449
34,517
32,076
52,771
38,995
29,260
16,249
1,385
2,606
282,593
236,054
(16,908)
(17,132)
265,685
218,922
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- 36 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายการเคลื่อนไหวบัญชีค่าเผือ่ การลดราคาสิ นค้าคงเหลือในระหว่างปี มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดยกมาต้นปี
บวก ตั้งเพิ่มระหว่างปี
หัก ลดลงระหว่างปี
หัก ตัดบัญชี ระหว่างปี
ยอดยกไปปลายปี

2561
18,357
1,194
(1,772)
17,779

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
17,132
9,144
1,548
8,761
(1,772)
(773)
16,908
17,132

8. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ซื้ อ
ภาษีซ้ื อที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ
ลูกหนี้กรมสรรพากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
รวม
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

4,331
(1)
3,819
18,111
1,118

2,260
283
1,967
8,476
1,174

4,272
(1)
3,671
3,872
-

2,249
1,834
7,259
-

27,378

14,160

11,814

11,342
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1,000
20,000

2. บริ ษทั เอลิแกนซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด

3. บริ ษทั พลาสเทค แล็บ จากัด

64,757

5. บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด

-

178,037

20,000

1,000

30,000

2560

100.00

100.00

99.99

99.97

99.98

2561

-

100.00

99.99

99.97

99.98

2560

สัดส่ วนเงินลงทุน(%)

297,977

316,493

199,581

16,072

(213)

82,537

2560

52,081

171,269

16,034

772

76,337

2561

วิธีส่วนได้เสี ย (พันบาท)

293,787

64,757

178,038

20,000

999

29,993

2561

229,030

-

178,038

20,000

999

29,993

2560

งบแสดงฐานะการเงิน (พันบาท)

วิธีราคาทุนแสดงใน

43,073

-

-

-

1,000

42,073

2561

(พันบาท)

54,786

-

-

-

1,999

52,787

2560

รายได้เงินปันผลสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

178,037

4. บริ ษทั ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด

ในต่างประเทศ

30,000

2561

1. บริ ษทั มิลล์แพค จากัด

ในประเทศไทย

ชื่อ

ทุนชาระแล้ว (พันบาท)

9. เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย หุน้ สามัญของบริ ษทั ดังต่อไปนี้

- 37 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

- 38 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การลงทุนเพิ่มในระหว่างปี
2560
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุ มมี
มติอนุ มตั ิให้ลงทุนในหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ปั ญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด “บริ ษทั ย่อย” จานวน
3,000,000 เหรี ย ญสหรั ฐ อเมริ ก า เมื่ อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริ ษ ทั ช าระเงิ นเพิ่ ม ทุ นจานวน 1,000,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเท่ากับเงิ นสกุลไทยจานวนเงิน 34,640,171.39 บาท และต่อมาวันที่ 27 ตุลาคม
2560 บริ ษทั ชาระเงินเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือจานวน 2,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา หรื อเท่ากับเงินสกุลไทย
จานวนเงิน 67,250,885.21 บาท
2561
ตามรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ที่ประชุมได้มี
มติให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ชื่อบริ ษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก (เจียงซู) จากัด ตั้งอยูท่ ี่มณฑลเจียงซู ประเทศ
จีน ซึ่ งได้มีการดาเนิ นการจดทะเบียนบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ทุนจดทะเบียน 5,000,000
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา บริ ษทั ได้ทยอยจ่ายเงินเพื่อการลงทุนแล้วบางส่ วน ดังนี้
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จานวน1,000,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา คิดเป็ นจานวนเงิน 32,176,979.95
บาท
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 บริ ษทั ได้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มอีกจานวน 500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา คิด
เป็ นจานวนเงิน 16,310,000.00 บาท
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มอีกจานวน 500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา คิดเป็ น
จานวนเงิน 16,270,000.00 บาท
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ายเงินลงทุนเพิ่มอีกจานวน 500,000 เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา คิด
เป็ นจานวนเงิน 16,298,780.00 บาท
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- 39 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หักค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ส่ วนต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

รับเข้า
(โอนออก)

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

5,223
4,787
7,958
104,039
5,300
8,153
131,918
267,378

(1,065)
(31,446)
(441)
(3,245)
(11,605)
(47,802)

303
4,630
2,587
49,253
342
(57,115)
-

110,332
315,868
117,532
344,641
1,545,335
59,060
79,440
85,244
2,657,452

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

10,472
9,656
26,185
122,897
5,935
2,414
177,559

(848)
(13,147)
(359)
(1,490)
(15,844)

-

85,388
53,483
143,934
669,863
39,105
35,225
1,026,998

9
(9)
-

(6,339)
1,566,254
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(9,483)
1,620,971

- 40 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
รวม
หักค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ส่ วนต่างจากการแปลงค่า
หน่วยงานในต่างประเทศ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

รับเข้า
(โอนออก)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

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

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

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

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

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

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

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

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

-

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

(6,381)
1,498,361
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(6,339)
1,566,254

- 41 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น

จานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
รับเข้า
(โอนออก)

ณ 31 ธ.ค. 61

110,029
296,535
103,953

4,787

-

303
4,630

110,332
296,535
113,370

ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

321,766
1,155,521
50,471
74,302
10,138

7,958
59,376
4,864
8,153
68,616

(1,065)
(15,297)
(427)
(3,245)
-

2,578
44,604
342
(52,457)

331,237
1,244,204
55,250
79,210
26,297

รวม

2,122,715

153,754

(20,034)

-

2,256,435

หักค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

60,806
41,169
111,667
460,450
31,563
34,156

10,472
9,300
25,159
99,251
5,596
2,373

(848)
(8,530)
(347)
(1,491)

-

-

71,278
50,469
135,978
551,180
36,803
35,038

รวม

739,811

152,151

(11,216)

-

880,746

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,382,904

9
(9)

1,375,689
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- 42 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59

รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น

จานวนที่ลดลง

ยอดตามบัญชี
รับเข้า
(โอนออก)

ณ 31 ธ.ค. 60

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

110,029
296,535
89,562

8,694

(31)

5,728

110,029
296,535
103,953

ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
อุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง

274,029
995,029
45,330
73,565
36,280

9,854
76,404
5,650
1,137
112,262

(68)
(9,707)
(1,431)
(400)
(8)

37,951
93,795
922
(138,396)

321,766
1,155,521
50,471
74,302
10,138

1,920,359

214,001

(11,645)

-

2,122,715

หักค่าเสื่ อมราคาสะสม
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ระบบสนับสนุนเครื่ องจักร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

50,297
33,210
88,887
372,297
27,299
31,441

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

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

-

60,806
41,169
111,667
460,450
31,563
34,156

รวม

603,431

144,189

(7,809)

-

739,811

รวม

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

1,316,928
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1,382,904

- 43 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
170,552
7,007
177,559

ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการบริ หาร
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
145,505
137,075
6,646
7,114
152,151
144,189

2560
155,789
7,721
163,510

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั มีผลต่างจากการซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่มกิ จการเดียวกัน
จานวนเงิน 7,272,927.56 บาท และ 7,394,960.09 บาท ตามลาดับบริ ษทั บันทึกผลต่างราคาซื้ อกับราคาตาม
บัญชี จากการซื้ อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จากบริ ษทั ปั ญจวัฒนามาร์ เก็ตติ้ง จากัด ไว้ในบัญชี “ผลต่างจาก
การซื้ อสิ นทรัพย์ในกลุ่มกิจการเดียวกัน” แสดงแยกต่างหากในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ถาวรราคาทุนจานวนรวม
313.87 ล้านบาท และ 254.14 ล้านบาท ตามลาดับที่คิดค่าเสื่ อมราคาจนครบอายุการใช้งานแล้วแต่ยงั ใช้งานได้
อยู่
ที่ ดินพร้ อมสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ไ ด้ม าข้า งต้น บางส่ วนได้จ านองเป็ นหลัก ประกันสิ นเชื่ อที่ ไ ด้รับ จาก
ธนาคารในประเทศ ตามที่กล่าวในหมายเหตุขอ้ 14 และ 18
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการทาประกันวินาศภัยเพื่อคุม้ ครอง
ให้ แ ก่ สิ น ทรั พ ย์ถ าวรเหล่ า นี้ ได้แ ก่ ยานพาหนะทั้ง หมด อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ ต้ ัง อยู่ที่ ก รุ ง เทพฯ
สมุทรสาครและชลบุรี และเครื่ องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานที่ต้ งั อยูก่ รุ งเทพฯ สมุทรสาคร ชลบุรี และเมือง
เทียนจิน ประเทศจีน โดยผูร้ ับผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นเจ้าหนี้ เงินกูย้ ืมสถาบันการเงินและบริ ษทั ลีสซิ่ ง
ส่ วนของการทาประกันภัยในประเทศจีน ผูร้ ับผลประโยชน์เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศจีน
11. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก)ตัดจาหน่ายสะสม
ส่ วนต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

21,585
(14,404)

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง
619
(1,272)

-

รับเข้า
(โอนกลับ)

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

-

(96)
7,085
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22,204
(15,676)
(126)
6,402

- 44 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจาหน่ายสะสม
ส่ วนต่างจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ในต่างประเทศ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

20,724
(13,159)

20,833
(14,132)
6,701

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจาหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

861
(1,245)

-

รับเข้า
(โอนกลับ)
-

(65)
7,500

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
ราคาทุน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(หัก) ตัดจาหน่ายสะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

พันบาท
งบการเงินรวม
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

19,972
(12,928)
7,044

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

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

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิ่มขึ้น จานวนที่ลดลง

619
(1,231)

-

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการระหว่างปี
จานวนที่เพิม่ ขึ้น จานวนที่ลดลง

861
(1,204)

-

รับเข้า
(โอนกลับ)
-

รับเข้า
(โอนกลับ)
-

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

21,452
(15,363)
6,089

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

20,833
(14,132)
6,701

พันบาท

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
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งบการเงินรวม
2561
2560
1,272
1,245

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,231
1,204

- 45 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
12. สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

2561
14,468
(10,957)
3,511

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
14,290
12,794
(10,214)
(10,907)
4,076
1,887

การเปลี่ยนแปลง สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปดังนี้
ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

375
3,277
2,243
7,054
12,949

813
(290)
227
769
1,519

-

1,188
2,987
2,470
7,823
14,468

(11,197)
(11,197)
1,752

240240

-

(10,957)
(10,957)
3,511

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

พันบาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

พันบาท
งบการเงินรวม
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

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

375
2,238
712
1,029
4,354

-

375
3,277
2,243
7,054
12,949

(11,434)
(11,434)
(2,839)

237237

-

(11,197)
(11,197)
1,752
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- 46 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 61

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม

375
3,277
2,243
6,899
12,794

813
(290)
227
746
1,496

-

1,188
2,987
2,470
7,645
14,290

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

(10,907)
(10,907)

693
693

-

(10,214)
(10,214)

สุทธิ

1,887

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 59
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม
สุทธิ
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4,076
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี
ในกาไรขาดทุน ในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ยอดตามบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 60

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

375
2,238
714
874
4,201

-

375
3,277
2,243
6,899
12,794

(11,144)
(11,144)

237
237

-

(10,907)
(10,907)

(2,551)

1,887

- 47 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
13. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
เงินมัดจาซื้อทรัพย์สิน
แม่พิมพ์รอตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย-ระยะยาว
เงินมัดจาสัญญาเช่า
รวม

2561
35,049
24,923
10,633
3,877
74,482

2560
28,530
13,272
13,184
4,094
59,080

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
23,041
17,472
24,466
13,129
10,632
13,184
198
486
58,337
44,271

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย
พันบาท

เงินเบิกเกินบัญชี
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินกูย้ มื ทรัสต์รีซีท
รวม

งบการเงินรวม
2561
2560
1,486
2,770
502,981
329,959
137,975
30,855
642,442
363,584

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,770
410,000
280,000
137,975
30,855
547,975
313,625

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศ 7 แห่ง และกับธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ 2 แห่ง
เงินกูย้ มื กับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั
และเครื่ องจักรของบริ ษทั ตลอดจนผลประโยชน์จากการทาประกันวินาศภัยทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อใช้เป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมายเหตุ 10)
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- 48 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
442,542

เจ้าหนี้ การค้า - บริ ษทั อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้ การค้า
เจ้าหนี้ ค่าซื้ อทรัพย์สิน
เงินมัดจารับค่าจ้างทาแม่พิมพ์
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ อื่น-บริ ษทั อื่น
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

2560
360,528

-

-

442,542
10,933
70,101
69,370
9,408

360,528
14,495
18,602
60,420
5,673

-

-

46
138
602,538

127
340
460,185

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
300,457
249,062
190,424
144,025
490,881
393,087
10,873
13,757
70,101
18,602
63,434
53,927
5,985
4,090
125
46
127
83
340
641,528
483,930

16. เงินรับล่วงหน้างานโครงการ
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
ต้นทุนงานโครงการจนถึงปัจจุบนั
กาไรที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
ต้นทุนงานโครงการที่เกิดขึ้นปรับปรุ ง
ด้วยกาไรที่รับรู ้จนถึงปั จจุบนั
(หัก) เงินงวดที่เรี ยกเก็บจากผูว้ า่ จ้าง
เงินรับล่วงหน้างานโครงการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
6,806
125
-

2560
6,806
125

-

6,931
(37,957)
(31,026)

-

6,931
(37,957)
(31,026)

-

17. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ สรรพากร
ภาษีขายยังไม่ถึงกาหนดชาระ
รวม
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2560
2,016
969
90
3,075

1,481
2,198
34
3,713

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
1,923
1,338
1,796
39
34
1,962
3,168

- 49 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
18. เงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วย

วงเงิน
1. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
2. วงเงินกู้ 60.80 ล้านบาท
3. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
4. วงเงินกู้ 147.20 ล้านบาท
5. วงเงินกู้ 41.00 ล้านบาท*
6. วงเงินกู้ 48.00 ล้านบาท
7. วงเงินกู้ 40.00 ล้านบาท
8. วงเงินกู้ 200.00 ล้านบาท
9. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
10. วงเงินกู้ 225.00 ล้านบาท
11. วงเงินกู้ 80.00 ล้านบาท
12. วงเงินกู้ 13.70 ล้านบาท
13. วงเงินกู้ 6.00 ล้านหยวน
14. วงเงินกู้ 2.00 ล้านหยวน
รวม
(หัก) ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

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

เพิ่มขึ้น
6,443
80,000
5,668
92,111

ลดลง
(8,980)
(12,000)
(18,905)
(24,280)
(7,638)
(9,600)
(8,040)
(40,080)
(11,970)
(45,768)
(2,736)
(6,144)
(1,994)
(198,135)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 61
800
13,647
26,442
7,314
146,560
68,030
179,232
80,000
1,620
7,979
2,241
533,865
(143,002)
390,863

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

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 60
8,980
12,800
18,905
24,280
4,655
36,042
15,354
186,640
73,557
225,000
606,213
(184,426)
421,787

เพิ่มขึ้น
6,443
80,000
86,443

ลดลง
(8,980)
(12,000)
(18,905)
(24,280)
(2,418)
(9,600)
(8,040)
(40,080)
(11,970)
(45,768)
(182,041)

ยอดคงเหลือ
ณ 31 ธ.ค. 61
800
2,237
26,442
7,314
146,560
68,030
179,232
80,000
510,615
(129,919)
380,696
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- 50 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศสามแห่ ง และธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศหนึ่งแห่ง (วงเงิน 1,125.70 ล้านบาท และ 8 ล้านหยวน) ประกอบด้วย
วงเงินกู้

จานวนงวด

งวดละ

เริ่ มชาระงวดแรก

1 วงเงิน 80.00 ล้านบาท

60 งวด

1,340,000.00

31 สิ งหาคม 2556

2 วงเงิน 60.80 ล้านบาท
3 วงเงิน 80.00 ล้านบาท
4 วงเงิน 147.20 ล้านบาท
5 วงเงิน 41.00 ล้านบาท
เบิกงวดแรก 10.80 ล้านบาท

60 งวด
48 งวด
60 งวด

1,000,000.00
1,650,000.00
2,450,000.00

31 มกราคม 2557
30 พฤศจิกายน 2557
31 มกราคม 2557

70 งวด

135,000.00

30 เมษายน 2558

70 งวด
60 งวด

504,000.00
435,000.00

31 มกราคม 2559
30 เมษายน 2559

เบิกงวดแรก 10.11 ล้านบาท

77 งวด

เบิกงวดที่สอง 37.89 ล้านบาท
7 วงเงิน 40.00 ล้านบาท
เบิกงวดแรก 32.77 ล้านบาท
8 วงเงิน 200.00 ล้านบาท
9 วงเงิน 80.00 ล้านบาท
เบิกงวดแรก 73.56 ล้านบาท
เบิกงวดที่สอง 6.44 ล้านบาท

60 งวด

800,000.00
168,500.00
631,500.00

30 พฤศจิกายน 2558
31 มีนาคม 2559
31 พฤษภาคม 2560

60 งวด
60 งวด

670,000.00
3,340,000.00

30 พฤศจิกายน 2558
30 กันยายน 2560

60 งวด

1,330,000.00

31 มีนาคม 2561

10 วงเงิน 225.00 ล้านบาท
11 วงเงิน 80.00 ล้านบาท
12 วงเงิน 13.70 ล้านบาท
เบิกงวดแรก 6.85 ล้านบาท
เบิกงวดที่สอง 5.60 ล้านบาท
13 วงเงิน 6.00 ล้านหยวน
เบิกงวดแรก 3.44 ล้านหยวน
เบิกงวดที่สอง 1.20 ล้านหยวน
14 วงเงิน 2.00 ล้านหยวน

60 งวด
9 งวด

3,814,000.00
9,000,000.00

31 มกราคม 2561
31 ธันวาคม 2562

60 งวด
60 งวด

114,000.00
114,000.00

31 มกราคม 2558
28 กุมภาพันธ์ 2558

12 งวด
13 งวด

286,418.75
92,307.69

21 สิ งหาคม 2559
21 ธันวาคม 2561

เบิกงวดแรก 0.85 ล้านหยวน

9 งวด

94,886.67

10 มกราคม 2561

เบิกงวดที่สอง 30.20 ล้านบาท
เบิกงวดที่สาม 26.20 ล้านบาท

หมายเหตุ

บริ ษทั ย่อยเป็ นผูก้ ู้ (โอนย้าย
มาจากวงเงิน 30.20 ล้านบาท)

6 วงเงิน 48.00 ล้านบาท
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ระหว่างปี 2559 มีการ
เปลี่ยนแปลงการชาระเงินต้น

(หกเดือนเท่ากับหนึ่ งงวด)
บริ ษทั ย่อยในประเทศ

บริ ษทั ย่อยต่างประเทศ
(สามเดือนเท่ากับหนึ่ งงวด)

บริ ษทั ย่อยต่างประเทศ

- 51 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
เงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศดังกล่าวค้ าประกันโดยการจดจานองที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
ของบริ ษทั และเครื่ องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตลอดจนผลประโยชน์จากการทาประกันภัยทรัพย์สิน
ดังกล่าว เพื่อใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันวงเงินสิ นเชื่อ (ดูหมายเหตุ 10) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี้ย
ตามข้อกาหนดของธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษ ทั ต้องปฏิ บ ตั ิ ตามเงื่ อนไขที่ กาหนดไว้ในสัญญาที่ สาคัญโดยอ้างอิงจากงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
ประจาปี ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีแล้ว ดังนี้
เงื่อนไข
เงื่อนไขที่กาหนด
ตามสัญญา
1. บริ ษทั จะดารงอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (D/E Ratio)
1.5 เท่า
ไว้ในอัตราส่ วนไม่เกินกว่า
2. บริ ษทั จะดารงอัตราส่ วนความสามารถในการชาระหนี้ (DSCR)
1.5 เท่า
ไว้ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า
19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเป็ นสัญญาเช่าทรัพย์สินซึ่ งบริ ษทั ได้บนั ทึกบัญชีตามวิธีสัญญาเช่าการเงิน
ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

2561

2560

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

3,139
4,848

1,934
2,061

3,139
4,848

1,934
2,061

รวมจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย

7,987
(505)

3,995
(218)

7,987
(505)

3,995
(218)

รวมจานวนเงินขั้นต่าที่จะต้องจ่าย - สุทธิ
หัก หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี

7,482

3,777

7,482

3,777

(2,828)

(1,796)

(2,828)

(1,796)

4,654

1,981

4,654

1,981

สุทธิ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 145

- 52 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่ าระยะยาวยานพาหนะและ
เครื่ องจักร ในลักษณะของสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลิสซิ่ งในประเทศรวม 1 แห่ ง จานวน 15 สัญญา และ
จานวน 9 สัญญา มูลค่าตามสัญญารวมเป็ นเงิน 13,202,907.15 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมูลค่าตาม
สัญญารวมเป็ นเงิ น 7,765,147.15 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามลาดับ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดต่างๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
พนักงาน ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ยกมาต้นปี
ต้นทุนบริ การปั จจุบนั และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหว่างปี
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ยกไปปลายปี

พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
46,172
39,668
43,247
37,172
8,738
6,504
8,292
6,075
(1,179)
(1,179)
53,731
46,172
50,360
43,247

ค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

รับรู ้ในกาไรขาดทุน :
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม
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2561

งบการเงินรวม
2560

2,945
3,463
1,637
8,045
693
8,738

พันบาท

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2,556
3,453
1,637
7,646
646
8,292

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

- 53 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักการคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

อัตราคิดลด
1.71%, 1.75%, 1.55%
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
3%
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายเดือน
5 - 18%
อัตราการหมุนเวียนพนักงานรายวัน
7 - 85%
อัตราการทุพพลภาพ
5% ของตาราง
อัตรามรณะปี 2551

2561

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

2560

1.55%
1.55%
3%
3%
10 - 46%
10 - 46%
10 - 85%
10 - 85%
5% ของตาราง
5% ของตาราง
อัตรามรณะปี 2551 อัตรามรณะปี 2551

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สาคัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม (พันบาท)
2561
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

2560
ลดลงร้อยละ 1

(2,124)
3,554
(2,282)

2,349
(3,257)
1,172

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

(2,018)
2,803
(2,167)

2,229
(2,575)
1,094

งบการเงินเฉพาะกิจการ(พันบาท)
2561
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจานวนพนักงาน

(1,909)
3,234
(2,053)

2560
ลดลงร้อยละ 1
2,103
(2,974)
1,012

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ลดลงร้อยละ 1

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

2,003
(2,338)
947

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญั ญัติแห่งชาติได้มีมติผา่ นร่ างพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน ซึ่ ง
กฎหมายดังกล่ าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิ จจานุ เบกษา โดยกาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณี
นายจ้างเลิ กจ้าง สาหรั บลู กจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้ นไปให้มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400 วันสุ ดท้าย จากปัจจุบนั อัตราค่าชดเชยสู งสุ ดคือ 300 วัน โดยหากกฎหมายดังกล่าวมี
ผลบังคับใช้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 14.66 ล้าน
บาท และทาให้กาไรสุ ทธิ ลดลงประมาณ 12.52 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั จะรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 14.31 ล้านบาท และทาให้กาไรสุ ทธิ ลดลงประมาณ 12.22 ล้านบาท)
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- 54 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
21. สารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริ ษทั จะต้องจัดสรร
ทุนสารอง (“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสม
(ถ้ามี) จนกว่าสารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนี้ จะนาไปจ่าย
เป็ นเงินปั นผลไม่ได้
22. การจัดสรรกาไรสะสม
บริ ษทั ใหญ่
ปี 2560
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ
การจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ในอัตราหุ ้นละ 0.13 บาท รวมเป็ นเงิ นจานวนทั้งสิ้ นไม่เกิ น
74,630,392.85 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรสุ ทธิ จากผลการดาเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนซึ่ งได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล ในอัตรา
หุน้ ละ 0.07 บาท และจากกาไรสุ ทธิ จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนที่อยูภ่ ายใต้บงั คับอัตราภาษี
ร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ ในอัตราหุ น้ ละ 0.06 บาท กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
บริ ษทั ย่อย
ปี 2561
ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริ ษทั มิลล์แพค จากัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ ประชุ มมีมติให้จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ในอัตราหุน้ ละ 2,667.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 32,004,000.00 บาท โดยไม่ตอ้ งตั้งสารอง
ตามกฎหมายเพิ่ม เนื่ องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
กาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ตามรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2561 ของบริ ษ ทั เอลิ แก็ นซ์ แพคเกจจิ้ ง จากัด
(บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ ้นละ 100 บาท เป็ นจานวนเงิ นรวม 1,000,000.00 บาท โดยไม่ตอ้ งตั้ง
สารองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่ องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แล้ว โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2561 ของบริ ษทั มิลล์แพค จากัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่ ประชุ มมีมติให้จ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ ้นละ 840.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 10,080,000.00 บาท โดยไม่ตอ้ งตั้งสารอง
ตามกฎหมายเพิ่ม เนื่ องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
กาหนดจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
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- 55 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ปี 2560
ตามรายงานการประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบริ ษทั มิลล์แพค จากัด (บริ ษทั ย่อย) เมื่อ
วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 ที่ ประชุ มมีมติให้จ่ายเงิ นปั นผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ในอัตราหุน้ ละ 4,400.00 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 52,800,000.00 บาท โดยไม่ตอ้ งตั้งสารอง
ตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายไว้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดย
จ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 21 กันยายน 2560
ตามรายงานการประชุ ม วิ ส ามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 1/2560 ของบริ ษ ทั เอลิ แก็ นซ์ แพคเกจจิ้ ง จากัด
(บริ ษทั ย่อย) เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ ้นละ 200 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 2,000,000.00 บาท โดยไม่ตอ้ งตั้ง
สารองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่ องจากได้ต้ งั สารองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
แล้ว โดยจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 21 กันยายน 2560
23. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยหักจากเงินเดือนของพนักงานส่ วนหนึ่ง
และบริ ษทั จ่ายสมทบอีกส่ วนหนึ่ง กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสารองเลี้ยงชีพตามข้อกาหนด
ของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รับอนุญาต
รายการค่าใช้จ่ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ค่าใช้จ่ายกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
6,742
6,272
6,436
5,991
24. วงเงินสิ นเชื่อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่อกับสถาบันการเงินเจ็ดแห่ งหลายวงเงิน
ดังนี้
วงเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี (ล้านบาท)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ล้านบาท)
เงินกูย้ มื ระยะยาว (ล้านบาท)
หนังสื อค้ าประกัน (ล้านบาท)

80.80
947.00
935.70
327.00

เพิม่ (ลด)
วงเงิน
5.00
82.00
(147.20)
-

เบิกใช้
(0.72)
(624.88)
(777.35)
(119.43)

หมดอายุ

ยังไม่ได้ใช้

(11.15)
-
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วงเงิน
Forward contract (ล้านบาท)
รวม (ล้านบาท)

192.00
2,482.50

เพิม่ (ลด)
วงเงิน
(60.20)

(35.75)
(1,558.13)

7.00
12.00
9.00

5.00
(1)

(0.02)
(5.55)
(5.49)

Forward contract (ล้านเหรี ยญสหรัฐ)
เงินกูย้ มื ระยะสั้น (ล้านหยวน)
เงินกูย้ มื ระยะยาว (ล้านหยวน)

เบิกใช้

หมดอายุ

ยังไม่ได้ใช้

(11.15)

156.25
853.02

-

11.98
6.45
2.51

วงเงิ นดังกล่าวค้ าประกันโดยจดจานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างบนที่ดินของบริ ษทั (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
ตลอดจนยกผลประโยชน์จากการทาประกันภัยทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงินแห่งนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อประเภท ขอให้ธนาคารออกหนังสื อค้ าประกันเฉพาะราย
(Standby Letter of Credit) กับธนาคารในประเทศแห่ งหนึ่ ง รวมวงเงิน 80.00 ล้านบาท ค้ าประกันโดยการจด
จานองเครื่ องจักรบางส่ วนของบริ ษทั
25. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
25.1 ส่ วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
พันบาท
งบการเงินรวม
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2561

2560

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ปัจจุบนั :
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี

646

2,768

-

-

ที่รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกและที่กลับรายการ

(1,759)

(4,591)

(2,189)

(4,438)

รวม

(1,113)

(1,823)

(2,189)

(4,438)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว
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- 57 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
25.2 การกระทบยอดระหว่างจานวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของกาไรทางภาษีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
พันบาท

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

งบการเงินรวม
2561
2560
32,139
(12,858)
20%
20%
6,428
(2,572)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
21,283
35,829
20%
20%
4,257
7,166

5,831

2,200

3,368

2,200

(17,388)
(1,122)
13,901
237
1,459
(1,113)

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

(8,615)
(10,030)
(1,122)
10,303
(350)
(6,446)
(2,189)

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

25.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

งบการเงินรวม

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

2561
จานวนภาษี
(พันบาท)
(12,858)
(2,572)
1,459
(1,113)

2560
อัตราภาษี
(%)
(20.00)
11.35
(11.35)

จานวนภาษี
(พันบาท)
32,139
6,428
(8,251)
(1,823)

อัตราภาษี
(%)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปี
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้
รายการกระทบยอด
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริ งถัวเฉลี่ย

2561
จานวนภาษี
(พันบาท)
21,283
4,257
(6,446)
(2,189)

2560
อัตราภาษี
(%)

จานวนภาษี
(พันบาท)
35,829
7,166
(11,604)
(4,438)

20.00
(30.29)
(10.29)

อัตราภาษี
(%)
20.00
(32.39)
(12.39)

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย
รายการค่าใช้จ่ายที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ป
และงานระหว่างทา
ซื้ อสิ นค้าสาเร็ จรู ป
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

(5,833)
138,669
1,382,346
481,720
178,831

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

(10,525)
597,698
989,806
449,309
153,382

6,452
532,243
913,680
405,937
145,393

27. กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ด้วยจานวนหุ ้นสามัญ
ถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักที่ ออกและเรี ยกชาระแล้วในระหว่างปี หลังจากได้ปรับจานวนหุ ้นสามัญเพื่อสะท้อน
ผลกระทบของการจ่ายหุ น้ ปั นผล และกาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานของปี ก่อนได้ถูกคานวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือน
ว่าการจ่ายหุ น้ ปั นผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วนั เริ่ มต้นของปี แรกที่เสนอรายงาน
งบการเงินรวม
2561
กาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญ (พันบาท)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
(พันหุ้น)
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน
(บาทต่อหุ ้น)
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(11,745)
574,080
(0.02)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560
33,962
574,080
0.06

2561
23,472
574,080
0.04

2560
40,267
574,080
0.07
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
28. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่ มบริ ษทั ได้นาเสนอข้อมูล ทางการเงิ นจาแนกตามส่ วนงานดาเนิ นงานเป็ นรู ปแบบหลักในการ
รายงาน ส่ วนงานดาเนิ นงานพิจารณาจากระบบการบริ หารจัดการและโครงสร้ างการรายงานทางการเงิ น
ภายในที่ได้รายงานต่อผูม้ ี อานาจการตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเกณฑ์ในการ
กาหนดส่ วนงาน
สิ นทรัพย์ รายได้และผลการดาเนิ นงานจากส่ วนงานเป็ นรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่ วนงาน
หรื อที่สามารถปั นส่ วนให้กบั ส่ วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล
ข้อมูลตามส่ วนงาน ใช้สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานและจัดสรรทรัพยากรสาหรับผูบ้ ริ หาร
กลุ่มบริ ษทั ประเมินความสามารถในการดาเนินงานตามอัตรากาไรขั้นต้น
ส่ วนงานที่รายงาน
กลุ่มบริ ษทั เสนอส่ วนงานธุ รกิจที่สาคัญดังนี้
ส่ วนงานที่ 1 โรงงาน-สาขาสมุทรสาคร
ส่ วนงานที่ 2 โรงงาน-สาขาชลบุรี
ส่ วนงานที่ 3 โรงงาน-สาขากรุ งเทพ
ส่ วนงานที่ 4 โรงงาน-สาขาเทียนจิน (ประเทศจีน)
ส่ วนงานที่ 5 ส่ วนงานธุ รกิจซื้อมา-ขายไป
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1,313,688

138,728

รวม

กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้น ตามส่ วนงาน

- ลูกค้าภายนอก

6,931

78,189

- ระหว่างส่ วนงาน

รายได้จากงานโครงการ

1,228,568

- ลูกค้าภายนอก

รายได้จากการขายสิ นค้า

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

144,513

1,198,719

-

75,748

1,122,971

2560

สมุทรสาคร

40,053

375,538

-

204,231

171,307

2561

36,746

363,085

-

197,011

166,074

2560

กรุ งเทพฯ

172,156

1,303,556

-

6,746

1,296,810

2561

2560

178,905

1,104,667

-

1,105

1,103,562

ชลบุรี

กลุ่มโรงงานผลิตประเทศไทย

350,937

2,992,782

6,931

289,166

2,696,685

2561

รวม

360,164

2,666,471

-

273,864

2,392,607

2560

17,250

214,893

-

-

214,893

27,156

238,870

-

-

238,870

2560

ประเทศจีน

กลุ่มโรงงานผลิต
2561

ข้อมูลทางการเงินรวม

พันบาท

- 60 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

3,970

251,254

-

192,925

58,329

2561

3,769

212,563

-

154,913

57,650

2560

ประเทศไทย

กลุ่มซื้ อมาขายไป

818

(482,091)

-

(482,091)

-

2561

2,842

(428,777)

-

(428,777)

-

2560

ระหว่างกัน

ตัดรายการ

372,975

2,976,838

6,931

-

2,969,907

2561

รวม

393,931

2,689,127

-

-

2,689,127

2560

- 61 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลูกค้ารายใหญ่
รายได้ของลู กค้ารายใหญ่ จากส่ วนงานธุ รกิ จกลุ่ มโรงงานผลิ ตและซื้ อมาขายไปประเทศไทยของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินประมาณ 1,172 ล้านบาท สาหรับปี 2561 (1,053 ล้านบาท สาหรับปี 2560)
จากรายได้รวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
29. สัญญาเช่าและบริ การระยะยาวกับบริ ษทั อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสัญญาเช่าและบริ การระยะยาวดังนี้
29.1 บริ ษทั ได้ทาสัญญาบริ การเก็บสิ นค้ากับบริ ษทั ในประเทศสองแห่ ง กาหนดระยะเวลา 2 - 3
ปี นับตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 31พฤษภาคม 2562 ในอัตราค่าบริ การเดือนละ
271,020 บาท
29.2 บริ ษทั ได้ทาสัญญาเช่ าอาคารโรงงานและบริ การกับบริ ษทั แห่ งหนึ่ งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (เจียงซู) เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 มีอตั ราค่า
เช่ าและบริ การเดื อนละ 1,196,189.19 บาท (250,050 หยวน อัตราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เท่ากับ 4.7838 บาทต่อหยวน) และเริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2566 มีอตั ราค่าเช่าและค่าบริ การเดือนละ1,357,674.73 บาท (283,806.75 หยวน
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 4.7838 บาทต่อหยวน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันในการชาระค่าเช่ าทรัพย์สินและบริ การตามสัญญา
คงเหลือสรุ ปดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
จ่ายชาระภายใน
1 ปี
15,499
1,144
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
51,269
มากกว่า 5 ปี
-
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3. ได้รับยกเว้น / ลดหย่อนอากรขาเข้า
สาหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28

ได้รับยกเว้น ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28 ตามมาตรา 28

ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28

ได้รับลดหย่อน
ตามมาตรา 28

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

30. สิ ทธิ และประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการลงทุน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28

5 ปี

5 ปี

ได้รับยกเว้น
ตามมาตรา 28

ยกเว้น 8 ปี

ยกเว้น 8 ปี

บริ ษทั มิลล์แพค จากัด
สาขา
สาขา
กรุ งเทพ
สมุทรสาคร
มหานคร
1379(5)/2556 1882(5)/2555
26 ก.ย.2554
3 เม.ย.2555
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
31. การดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายในประเทศ ซึ่ งแยกส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและ
ที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดงั นี้
พันบาท
งบการเงินรวม
ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มการลงทุน
(หมายเหตุ 30)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากงานโครงการ
รายได้อื่น
รวมรายได้

780,569
1,230
781,799

2561
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
การลงทุน
2,189,338
6,931
8,395
2,204,664

รวม

2,969,907
6,931
9,625
2,986,463

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มการลงทุน
(หมายเหตุ 30)
720,211
956
721,167

2560
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
การลงทุน

รวม

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

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

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มการลงทุน
(หมายเหตุ 30)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากงานโครงการ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื่น
รวมรายได้

780,521
1,130
781,651

2561
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
การลงทุน
1,994,289
6,931
43,073
11,946
2,056,239

รวม

2,774,810
6,931
43,073
13,076
2,837,890

ธุ รกิจที่ได้รับ
ส่งเสริ มการลงทุน
(หมายเหตุ 30)
720,211
776
720,987

2560
ธุ รกิจที่ไม่ได้รับ
ส่งเสริ ม
การลงทุน

รวม

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

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

32. เครื่ องมือทางการเงิน
เครื่ องมือทางการเงิ นหมายถึงสัญญาใดๆที่ทาให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิ จการหนึ่ งและหนี้ สิน
ทางการเงินหรื อตราสารทุนอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้นในเวลาเดียวกัน
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน (Financial Instruments) ที่มีสาระสาคัญและนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีดงั ต่อไปนี้
ความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อ (Credit risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ทั้งนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวังโดยพิจารณาจากความสามารถในการชาระหนี้ที่ดี โดยจานวนที่อาจ
ต้องสู ญเสี ยสู งสุ ดจากการให้สินเชื่ อของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ ในงบ
แสดงฐานะการเงิน
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- 64 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest rate risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากมีเงิ นกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดขึ้นจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่ งจะ
ส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ความเสี่ ยงของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยโดยส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับเงินกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศเนื่ องจาก
หนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่ วนใหญ่จดั อยู่ในประเภทระยะสั้นและมีอตั ราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity risk)
ความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ องอาจเกิ ดจากการที่บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยไม่ส ามารถขายสิ นทรั พย์ทาง
การเงิ นได้ทนั เวลาด้วยราคาที่ใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจมีความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องดังปรากฎในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยหากบริ ษทั ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินชาระ
ค่าสิ นค้าจากลูกหนี้การค้าของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ทนั กันกับการจ่ายชาระหนี้ทางการค้า
สิ นทรัพย์ทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบด้วยเงินสดและเงินฝากธนาคารและลูกหนี้
การค้าซึ่ งมีสภาพคล่องและเปลี่ยนเป็ นเงินได้เร็ วแสดงในมูลค่ายุติธรรม
ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign currency risk)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ เนื่ องจากบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีเจ้าหนี้การค้าค่าซื้อสิ นค้าและเครื่ องจักรเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
เยน
หยวน

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้ สิน
อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
524,165.82
32.6148
15,998.62
37.4884
2,789,600.00
29.6963
2,884,909.98
4.7838
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- 65 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินคงเหลือที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้ สิน
อัตราแลกเปลี่ยนขายถัวเฉลี่ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
481,661.49
32.8472
79,530.01
39.3938
3,007,580.00
0.29363
663,399.54
5.0771

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
ยูโร
เยน
หยวน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เฉพาะบริ ษทั มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสาหรับการสัง่ ซื้อ
สิ นค้าจากประเทศจีนคงเหลือ ดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลาห์สหรัฐอเมริ กา

จานวนสัญญา
7

จานวนเงินที่ซ้ื อ
1,352,128

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจานวนที่ซ้ื อ
32.17 - 32.83 บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เฉพาะบริ ษทั มีสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสาหรับการ
สั่งซื้อสิ นค้าจากต่างประเทศคงเหลือ ดังนี้
สกุลเงิน
ดอลลาห์สหรัฐอเมริ กา

จานวนสัญญา
6

จานวนเงินที่ซ้ื อ
1,400,000

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจานวนที่ซ้ื อ
32.50 - 33.09 บาท

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
มูลค่ายุติธรรมหมายถึงจานวนเงินที่ผซู้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนเครื่ องมือทางการเงินกันในขณะที่
ทั้งสองฝ่ ายมีความรอบรู ้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระใน
ลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันมูลค่ายุติธรรมได้มาจากราคาตลาดที่กาหนดหรื อกระแสเงินสดคิดลด
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ส่ วนใหญ่มีราคาตามบัญชี ใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม
33. สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เฉพาะบริ ษทั มี สัญญาแลกเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินเพื่อ
ป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยของภาระหนี้ สินทางการเงิ นระยะยาว สกุลเงิ นบาทเป็ นจานวนเงิ น
รวม 200 ล้า นบาท โดยคู่สั ญญามี ข ้อตกลงจะจ่า ยชาระดอกเบี้ ยและเงิ นต้นระหว่า งกันตามเงื่ อนไขและ
ข้อกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
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- 66 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
34. การบริ หารจัดการทุน
วัตถุ ประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาคัญของบริ ษทั คือ การจัดให้มีโครงสร้างทางการเงินที่
เหมาะสมและการดารงไว้ ซึ่ งความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
35. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ
2560 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

ยอดตามบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

เพิ่ม (ลด)

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ยอดตามบัญชี

การแปลงค่า
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561

363,584

278,858

-

-

642,442

639,890
3,777

(106,025)
(2,870)

6,581

-

533,865
7,488

1,007,251

169,963

6,581

-

1,183,795

งบการเงินรวม (พันบาท)
ยอดตามบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559

เพิ่ม (ลด)

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ยอดตามบัญชี

การแปลงค่า
อัตราแลกเปลี่ยน

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

390,199
437,257
6,223

(26,615)
202,633
(3,289)

833,679

172,729
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843

-

363,584
639,890
3,777

843

-

1,007,251

- 67 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดตามบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิ่ม (ลด)

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ธันวาคม 2560

ยอดตามบัญชี

การแปลงค่า

ณ วันที่ 31

อัตราแลกเปลี่ยน

ธันวาคม 2561

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

313,625

234,350

-

-

547,975

1,000

(1,000)

-

-

606,213

(95,598)

-

-

510,615

3,777

(2,870)

6,581

-

7,488

924,615

134,882

6,581

-

1,066,078

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ยอดตามบัญชี

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31

เพิ่ม (ลด)

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เพิ่มขึ้น

ธันวาคม 2559

ยอดตามบัญชี

การแปลงค่า

ณ วันที่ 30

อัตราแลกเปลี่ยน

ธันวาคม 2560

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากบริ ษทั ย่อย
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

318,355

(4,730)

-

-

313,625

12,000

(11,000)

-

-

1,000

389,602

216,611

-

-

606,213

6,223

(3,289)

843

-

3,777

726,180

197,592

843

-

924,615

36. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้
36.1 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ให้ธนาคารในประเทศสองแห่งออกหนังสื อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้ าใน
โรงงานเป็ นจานวน 15.85 ล้านบาท
36.2 บริ ษ ทั ได้ใ ห้ธ นาคารผูใ้ ห้สินเชื่ อหลัก กับ บริ ษ ทั ออกหนัง สื อค้ า ประกันสัญญาซื้ อขายของ
บริ ษทั กับบริ ษทั คู่สัญญาเป็ นจานวนเงิน 103.58 ล้านบาท
36.3 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่ตกลงไว้เพื่อให้ได้มาซึ่ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์จานวน
เงิน 48.43 ล้านบาท
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- 68 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
36.4 เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2561 บริ ษทั ผูร้ ับจ้างผลิตแม่พิมพ์พลาสติกรายหนึ่งของบริ ษทั ได้ยนื่ ฟ้ อง
บริ ษทั เพื่อเรี ยกร้องค่าเสี ยหายเป็ นจานวนเงิน 13,535,524.00 บาท (รวมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี ) โดยอ้างว่าบริ ษทั ผิดสัญญาซื้อขายจ้างทาของ ต่อมาวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 บริ ษทั
ได้ยื่นคาให้การต่อศาลและดาเนิ นการฟ้ องแย้ง พร้ อมเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายกลับเป็ นจานวน
196,848,039.00 บาท (รวมดอกเบี้ ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ) คดี ดงั กล่าวยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลแพ่ง ผูบ้ ริ หารมีความเห็นว่าคดีดงั กล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่องบ
การเงิน
37. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรอบระยะเวลารายงาน
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้ง ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ที่ประชุมมีมติ
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท รวมเป็ นเงินจานวน
ทั้งสิ้ นไม่เกิ น 45,926,395.60 บาท โดยเป็ นการจ่ายจากกาไรของกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนซึ่ ง
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ ้นละ 0.07 บาท และจากกาไรจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุนที่อยูภ่ ายใต้บงั คับอัตราภาษีร้อยละ 20 ของกาไรในอัตราหุ ้นละ 0.01 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
38. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต
สภาวิชาชี พบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งลงประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐานการบัญชี แ ละการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิ บตั ิกบั งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่ 1
มกราคม 2562 เป็ นต้นไป มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง นโยบายการบัญ ชี การเปลี่ ย นแปลง
ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2561)
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
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- 69 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อ ง การบัญ ชี แ ละการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพ
เศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กาไรต่อหุน้
เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้ สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง เกษตรกรรม
เรื่ อง การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใช้เป็ นครั้งแรก
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สัญญาประกันภัย
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- 70 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2561)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การส ารวจและประเมิ น ค่ า แหล่ ง
ทรัพยากรแร่
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยใน
กิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เรื่ อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
เรื่ อง ความช่ วยเหลือจากรัฐบาล-กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ ย วข้ อ งอย่ า งเฉพาะเจาะจงกั บ
กิจกรรมดาเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดาเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่
ผูเ้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาขึ้น
ตามรู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลง
สัมปทานบริ การ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
(ปรับปรุ ง 2561)
การรื้ อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน
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- 71 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2561)

เรื่ อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุ ง
สภาพแวดล้อม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
(ปรับปรุ ง 2561)
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2561) เรื่ อง
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
(ปรับปรุ ง 2561)
และการด้อยค่า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2561)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการ
(ปรับปรุ ง 2561)
ผลประโยชน์ ข้อกาหนดเงินทุนขั้นต่าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สาหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง
2561) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
(ปรับปรุ ง 2561)
เจ้าของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิต
(ปรับปรุ ง 2561)
สาหรับเหมืองผิวดิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 เรื่ อง เงินที่นาส่ งรัฐ
(ปรับปรุ ง 2561)
โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2563 มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
เรื่ อง การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่ อง การป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19
เรื่ อง การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) | 165

- 72 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและปรับปรุ งใหม่ขา้ งต้น
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
39. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ ง
ไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ที่ได้เคยแสดงไว้เดิม
งบการเงินรวม (บาท)
ก่อนจัดประเภทใหม่

เพิม่ ขึ้น(ลดลง)

หลังจัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

469,272,047.25

65,657,930.49

534,929,977.74

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

108,347,744.67

(94,188,090.99)

14,159,653.68

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

30,550,389.38

28,530,160.50

59,080,549.88

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

375,023,172.25

85,161,441.99

460,184,614.24

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

60,419,594.40

(60,419,594.40)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

28,455,356.45

(24,741,847.59)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)

(2,081,910.29)

2,081,910.29

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

18,802,439.40

(43,550,913.97)

(24,748,474.57)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(44,374,015.06)

44,962,028.42

588,013.36

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(5,848,491.82)

3,036,447.91

(2,812,043.91)

ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย

3,036,447.91

(3,036,447.91)

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

8,189,597.73

(10,861,666.60)

(15,720,509.62)

15,720,509.62

-

4,667,489.85

(4,858,843.02)

(191,353.17)

(184,992,326.75)

3,295,166.88

(181,697,159.87)

(21,741,968.88)

(6,788,191.62)

(28,530,160.50)

3,713,508.86

งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายมัดจาค่าซื้ อสิ นทรัพย์
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-

(2,672,068.87)

- 73 บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ก่อนจัดประเภทใหม่

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

หลังจัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

426,011,087.50

57,538,242.69

483,549,330.19

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

86,351,420.57

(75,010,001.57)

11,341,419.00

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

26,798,906.98

17,471,758.88

44,270,665.86

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

406,843,964.34

77,086,295.25

483,930,259.59

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

53,927,544.65

(53,927,544.65)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

26,326,150.60

(23,158,750.60)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)

(2,081,910.29)

2,081,910.29

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

33,623,853.43

(36,929,863.38)

(3,306,009.95)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(32,799,194.20)

34,847,953.09

2,048,758.89

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(5,848,491.82)

2,083,522.63

(3,764,969.19)

ค่าแม่พิมพ์รอตัดจ่าย

2,083,522.63

(2,083,522.63)

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

(21,249,628.14)

(10,861,583.07)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

(16,041,387.38)

16,041,387.38

-

5,731,499.43

(5,179,804.31)

551,695.12

3,167,400.00

งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

(32,111,211.21)

40. การอนุมตั ิงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
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ประวัติกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เลขานุการบริ ษทั และหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
 ประวัติกรรมการ
1. ดร.ดำริ สุโขธนัง
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

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

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

- ปี 2551 - 2552
- ปี 2546 - 2551
- ปี 2543 – 2546
- ปี 2542 – 2543
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- บริษทั ศูนย์บริการเหล็กสยาม จากัด (มหาชน)
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
15 กรกฎาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
7 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ

- ไม่ม ี
- ไม่ม ี

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561
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คณะกรรมการบริษทั
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

1/1 ครัง้

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

กรรมการ /รองประธานกรรมการ

79 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนสว่างวิทยา
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- ปี 2554 – ปจั จุบนั รองประธานกรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2553 – ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – ปจั จุบนั กรรมการ: บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2530 – 2554 กรรมการ: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1) บริษทั มิลล์แพค จากัด
2) บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
8 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 หุน้ สามัญจานวน 88,241,747 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
15.37
โอนหุน้ จานวน 7,927,692 หุน้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
หุน้ สามัญจานวน 101,725,566 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
17.72
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นสามีนางมาลี เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบิดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นบิดาดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษทั

9/9 ครัง้

3. นำงมำลี เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
75 ปี
- ประถมศึกษาปี ท่ี 4 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา
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กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร
ประวัติกำรทำงำน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- ปี 2560–ปจั จุบนั
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2561–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ปี 2556–2560
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2556
กรรมการ/ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
- ปี 2554-2556
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
- ปี 2533–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 6 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั พี.ซี.พี.มาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั มิลล์แพค จากัด
6. บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
1 มีนาคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
8 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 หุน้ สามัญจานวน 101,725,566 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 17.72
โอนหุน้ จานวน 21,000,000 หุน้ รับโอนหุน้ จานวน 7,927,692 หุน้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
หุน้ สามัญจานวน 88,241,747 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 15.37
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นภรรยานายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นมารดานายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดานายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นมารดาดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
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คณะกรรมการบริษทั

9/9 ครัง้

4. นำยวิ วรรธน์ เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

ประวัติกำรทำงำน

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการบริหาร
53 ปี
- ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- TMA Discovery Day 2018
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- IOD Director Briefing รุน่ 1/2018
- หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุน่ 33/2017
- หลักสูตร Charted Director Class (CDC) รุน่ 2014
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 32/2003
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการปฏิรปู ธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม" Brain รุน่ ที่ 2
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 24/2017
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
- ปี 2558–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2561–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557-2558
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2554– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2554–2557
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2556
กรรมการ : บริษทั พี.เจ. คอมโพสิต จากัด
- ปี 2553– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2553– ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
- ปี 2551– ปจั จุบนั
- ปี 2548– ปจั จุบนั

กรรมการ : บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั ปญั จวัฒนามาร์เก็ตติง้ จากัด)
กรรมการ : บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
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- ปี 2547 – 2554
- ปี 2530 – 2554
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด

ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

- ไม่ม ี
จานวน 7 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
2. บริษทั มิลล์แพค จากัด
3. บริษทั ปญั จวัฒนา(เทียนจิน) พลาสติก จากัด
4. บริษทั คอมโพสิตมาร์เก็ตติง้ จากัด
5. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
6. บริษทั แพน-เอเชีย เคมีเคิล จากัด
7. บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
กำรด ำรงต ำแหน่ งในบริ ษัท อื่ นที่ อ ำจท ำให้ - ไม่ม ี
เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
30 พฤศจิกายน 2530
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
31 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 69,405,360 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 12.09
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561
ซือ้ หุน้ จานวน 230,000 หุน้
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
หุน้ สามัญจานวน 6,050,000 คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 1.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายนายสาธิต เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
9/9 ครัง้
1/1 ครัง้
2/2 ครัง้

5. นำยสำธิ ต เหมมณฑำรพ
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

กรรมการ /กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการตลาด
51 ปี
ปริญญาโท การตลาด ภาคภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั กระทรวงดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- หลักสูตรผูน้ าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital CEO) รุน่ ที่ 1
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Successful Formulation Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 29/2017
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ ที่ 2/2013
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน่ ที่ 11/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 121/2011
- หลักสูตร Purposefully Designing a winning culture
- หลักสูตร Laws vs Business Practice – An Insider’s view
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประวัติกำรทำงำน
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร / รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานการตลาด
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2557–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พลาสเทค แล็บ จากัด
(ชื่อเดิม บริษทั พีเจดับบลิว ฟู้ดแพ็ค จากัด)
- ปี 2557–2558
กรรมการ : บริษทั พีเจดับบลิว ดริง๊ ค์เทค จากัด
- ปี 2538 – ปจั จุบนั กรรมการ : บริษทั มิลล์แพค จากัด
- ปี 2546 – 2554 กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2536 - 2546
กรรมการบริหาร : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2534 - 2536
ผูจ้ ดั การฝา่ ยผลิต : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

- ไม่ม ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั มิลล์แพค จากัด
2. บริษทั พลาสแทค แล็บ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
9 ตุลาคม 2535
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
26 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 หุน้ สามัญจานวน 32,661,428 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 5.69
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
กรรมกำรและผู้บริหำร
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นพีช่ ายดร.พิรุฬห์ เหมมณฑารพ
- ไม่ม ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
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ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

8/9 ครัง้
1/2 ครัง้

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

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
45 ปี
- ปริญญาเอก Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri-Rolla
- ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ นิ ธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม
- หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผูบ้ ริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยคุ ดิจทิ ลั รุน่ ที่ 2 (EDIT รุน่ 2)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ ที่ 90/2011
- หลักสูตร Director Certification Program รุน่ ที่ 150/2011
- หลักสูตร Director Breakfast Talk รุน่ ที่ 2/2011
- หลักสูตร Financial Statements for Director รุน่ ที่ 13/2011
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตร TLCA Executive Development Program รุน่ 13/2014
สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรขัน้ สูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สาหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ ที่ 11/2013

ประวัติกำรทำงำน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุน่ ที่ 5
- ปี 2560 -ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนาองค์กร
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2561–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ปี 2561–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั แสงสัตต จากัด
- ปี 2556 -2560
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
- ปี 2554–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
ั
- ปี 2554–ปจจุบนั
กรรมการ : บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
- ปี 2553–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
- ปี 2554–2556
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสีย่ ง / กรรมการบริหาร /
รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร/
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- ปี 2551-2554

- ปี 2547-2551

ผูอ้ านวยการสายงานปฏิบตั กิ ารและห่วงโซ่อุปทาน /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
กรรมการ / ผูอ้ านวยการสายงานการผลิต /
ผูอ้ านวยการสายงานบริหารทรัพยากรมนุ ษย์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
ผูอ้ านวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
: วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 7 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั ปญั จวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด
2. บริษทั เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิง้ จากัด
3. บริษทั พี.เจ.คอมโพสิต จากัด
4. บริษทั คอมโพสิต โฮลดิง้ จากัด
5. บริษทั ธรรมานามัยเฮลท์คซู นี จากัด
6. บริษทั แสงสัตต จากัด
7. บริษทั ปญั จวัฒนา (เจียงซู) พลาสติก จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
8 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 หุน้ สามัญจานวน 35,688,640 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 6.22
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและผู้บริหำร

- เป็ นบุตรของนายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ
- เป็ นบุตรของนางมาลี เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
- เป็ นน้องชายนายสาธิต เหมมณฑารพ
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

- ไม่ม ี
8/9 ครัง้
2/2 ครัง้

7. นำงสำวจรัญญำ แสงสุขดี
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ

กรรมการ / กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
54 ปี
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กำรศึกษำ

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Mini Master of Management Program NIDA, University of California at Berkeley, USA
- ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กำรอบรมบทบำท
หน้ ำที่กรรมกำร

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

ประวัติกำรทำงำน

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

- ไม่ม ี
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
1. บริษทั แท็กซ์สเปเชียลลิสท์ จากัด
2. บริษทั บางกอกเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จากัด
กำรดำรงต ำแหน่ งในบริ ษัท อื่ นที่ อ ำจท ำให้ เ กิ ด - ไม่ม ี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
8 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31
ธันวำคม 2561
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561 - ไม่ม ี –
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
-ไม่ม-ี
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
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ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำร
ใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

9/9 ครัง้
6/6 ครัง้
2/2 ครัง้

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

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

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

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

ประวัติกำรทำงำน

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

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

- ปี 2551–ปจั จุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ : บริษทั เจตาแบค จากัด (มหาชน)

- ปี 2549–ปจั จุบนั
- ปี 2550 – 2553

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

- ปี 2547 – 2549

รองคณบดีฝา่ ยวางแผนและพัฒนา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
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กำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

-

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

กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน

จานวน 1 บริษทั ได้แก่
1) บริษทั จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จากัด
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
8 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 156,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.03
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
-ไม่ม-ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
-ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
9/9 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
6/6 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2/2 ครัง้

9. นำยณัฐวุฒิ เขมะโยธิ น
กำรดำรงตำแหน่ ง
กรรมกำรในบริ ษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

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

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
กรรมกำร

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

ประวัติกำรทำงำน

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุน่ ที่ 2/2559
- ปี 2557-ปจั จุบนั
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง /กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554–2557
กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2556–ปจั จุบนั
กรรมการ : บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด
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- ปี 2547–ปจั จุบนั
- ปี 2548–2552
- ปี 2545–2548

กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั นู นา จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ : บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิง้ แมนเนจเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ สานักคณะกรรมการ
: บริษทั หลักทรัพย์ ซีมโิ ก้ จากัด(มหาชน)
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝา่ ยวาณิชธนกิจ : ธนาคาร ทหารไทย จากัด (มหาชน)

- ปี 2544–2545
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
จานวน 2 บริษทั ได้แก่
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
1. บริษทั นู นา จากัด
2. บริษทั นอร์ธแคริบเบียนอินเตอร์เทรด จากัด

- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
28 มกราคม 2554
วันที่ได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำร
8 ปี
จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
หุน้ สามัญจานวน 260,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.05
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
-ไม่ม-ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
-ไม่ม-ี
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
คณะกรรมการบริษทั
9/9 ครัง้
ประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมปี 2561
คณะกรรมการตรวจสอบและกากับดูแลกิจการ
6/6 ครัง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2/2 ครัง้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1/1 ครัง้

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

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

กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide รุน่ ที่ 36/2017
- หลักสูตร Audit Committee Program รุน่ ที่ 37/2011
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management รุน่ ที่ 6/2011
- หลักสูตร Effective Minute Taking รุน่ ที่ 19/2011
- หลักสูตร Company Secretary Program รุน่ ที่ 37/2010
- หลักสูตร Monitor of the Quality of Financial Reporting รุน่ ที่ 9/2009
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สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
- หลักสูตรพืน้ ฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้องกับบริษทั จดทะเบียน รุน่ ที่ 11/2014
- หลักสูตรผูป้ ฏิบตั งิ านเลขานุการบริษทั รุน่ ที่ 29/2014
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 104)
- หลักสูตรนักบัญชีภาษีอากร (หลักสูตรที่ 105)
- หลักสูตรความรูพ้ น้ื ฐานการรักษาความมั ่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- หลักสูตร TFRS 2561 รุน่ ที่ 2/61 (หลักสูตรย่อย 702)
- หลักสูตรกรอบแนวทางการควบคุมภายใน J-SOX
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที่ 3)
- หลักสูตรเทคนิคการสร้างระบบงานทีด่ ี (หลักสูตรที่ 4)
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ Advance) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร การบริหารความเสีย่ ง (ขัน้ พืน้ ฐาน) รุ่นที่ 2/2559
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร การป้องกันการทุจริตในองค์กร รุ่นที่ 5
- หลักสูตร Consolidated Financial Management
- หลักสูตร Beyond Treasury Management
อื่นๆ
- CFO Innovation Forum (CFO Innovation)
- หลักสูตร การจัดทางบการเงินรวม และการจัดมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์
(กรณีศกึ ษาการจัดทางบการเงินของบริษทั จดทะเบียน ปี 2558
- หลักสูตร การวิเคราะห์หลักทรัพย์ทม่ี กี ารซือ้ ขายควบรวมกิจการ ศูนย์สง่ เสริมพัฒนาความรูต้ ลาดทุน
- หลักสูตร การเตรียมความพร้อมในการออกหุน้ กู้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- Management Communication Sasin Business English
- Thailand CG Forum : Governance as a driving force for business sustainability
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Draft Transfer Pricing Law PWC
- ปี 2557 – ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุการบริษทั
ประวัติกำรทำงำน
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2557 ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน / เลขานุ การบริษทั
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2551 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2549 – 2550 ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชี : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2546 – 2549 หัวหน้าส่วนงานงบประมาณและการเงิน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
- ปี 2544 – 2545 Senior Tax Auditor Ernst & Young Corporate
- ปี 2540 – 2544 Senior Auditor Ernst & Young Office Limited
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
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- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

2. นำยเสกสรรค์ สิ นบันลือกุล
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
45 ปี
- ปริญญาตรี เทคโนโลยีพลาสติก สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประวัติกำรทำงำน

- ปี 2559 – ปจั จุบนั ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2554 – 2559 ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา
: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
- ปี 2539 – 2554 ผูอ้ านวยการสายงานวิจยั และพัฒนา: บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี
หุน้ สามัญจานวน 364,000 หุน้ คิดเป็ นสัดส่วน ร้อยละ 0.06
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
- ไม่ม ี –
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
- ไม่ม ี –
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั (คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่
บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

- ไม่ม ี –
- ไม่ม ี –
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 ประวัติผค้ ู วบคุมดูแลการทาบัญชี
1. นำงสำวจิ ตตรำภำ ศิ ริสมั พันธ์
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีอาวุโส
ตำแหน่ งในบริษทั
36 ปี
อำยุ
- ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (ภาคภาษาอังกฤษ) คณะพาณิชยศาสตร์และการ
กำรศึกษำ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรเกี่ยวกับด้านบัญชี อย่างต่อเนื่อง
กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่
ปี 2559 – ปจั จุบนั
ผูจ้ ดั การบัญชีอาวุโส บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
ประวัติกำรทำงำน
ปี 2557 – 2559
Business Planning Analyst manager
บริษทั อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
ปี 2556 – 2557
Business Planning Analyst
บริษทั อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จากัด
ปี 2555 – 2556
ผูจ้ ดั การบัญชี
บริษทั เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ปี 2554 – 2555
Audit Manager
บริษทั ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ เอบีเอเอส จากัด
ปี 2548 – 2554
Assistance Auditor
บริษทั ไพรซ์วอเทอร์เฮาส์คเู ปอส์ เอบีเอเอส จากัด
กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
- ไม่ม ี กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
- ไม่ม ี กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
- ไม่ม ี ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ - ไม่ม ี - ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
- ไม่ม ี กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
- ไม่ม ี กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

 ประวัติหวั หน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
2. นำงสำวสุพตั ตรำ นิ จจะยะ
ตำแหน่ งในบริษทั
อำยุ
กำรศึกษำ

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
30 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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กำรอบรม
บทบำทหน้ ำที่

- การทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเบือ้ งต้น
- วิธกี ารประเมินความเสีย่ ง เพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน
Entis Management
- Successful Leaderships and Supervisory Skills Technique
สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)
- Compliance and Compliance Audit
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กลไกสาคัญในการกากับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิม่ ทางธุรกิจ
- การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- หลักการบริหารกิจการที่ดี

ประวัติกำรทำงำน

-

ปี 2558–ปจั จุบนั
ปี 2557 – 2558
ปี 2556 – 2557
ปี 2554 – 2556

หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบภายใน : บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่ Qsys Auditor : บริษทั มาลีนโกลด์ โปรดักส์
เจ้าหน้าทีว่ ศิ วกรรม : บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิ รน์ จากัด

กำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำร / อื่นๆ ในปัจจุบนั
กิ จกำรที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
กิ จกำรที่ไม่ใช่บริษทั จดทะเบียน
กำรดำรงตำแหน่ งในบริษทั อื่นที่อำจทำให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ต่อบริษทั
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร
ส่วนได้เสียทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในกิ จกำรใดๆ ที่บริษทั หรือบริษทั ย่อยเป็ นคู่สญ
ั ญำ
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
กำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ระหว่ำงปี 2561
กำรถือครองหลักทรัพย์ของบริ ษทั
(คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติ ภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561)

- ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่ม ี - ไม่ม ี -
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กรรมการ
กรรมการ
-

กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ปะธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบริหารและพัฒนา
องค์กร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกากับดูแล
กิจการ / กรรมการอิสระ

4. นางมาลี เหมมณฑารพ

5. นายสาธิต เหมมณฑารพ

6. ดร.พิรฬุ ห์ เหมมณฑารพ

-

กรรมการอิสระ
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานบัญชีและการเงิน
/ เลขานุการบริษทั
ประธานเจ้าหน้าทีส่ ายงานวิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

10. นางพริม ชัยวัฒน์

11. นายเสกสรรค์ สินบันลือกุล

8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตร
วัฒน์
9. นายณัฐวุฒ ิ เขมะโยธิน

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /
กรรมการอิสระ

-

กรรมการ

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ

7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี

กรรมการ

กรรมการ

2. นายคงศักดิ ์ เหมมณฑารพ

-

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

ตาแหน่ง

บริษทั มิลล์แพค
จากัด
MPC

1. ดร.ดาริ สุโขธนัง

ชื่อ – นามสกุล

บริษทั ปญั จวัฒนาพลาสติก จากัด
(มหาชน)

กรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีอานาจควบคุมบริ ษทั ย่อย

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

-

กรรมการ

-

บริษทั เอลิ
แก็นซ์ แพคเกจ
จิง้ จากัด :
EPC

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั ปญั จวัฒนา
(เทียนจิน) พลาสติก
จากัด : PJT

บริษทั ย่อย

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั พลาส
เทค แล็บ
จากัด : PTL

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

กรรมการ

กรรมการ

-

-

บริษทั ปญั จ
วัฒนา (เจียงซู)
พลาสติก จากัด :
PJJ
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