สวนที่ 1

ขอมูลสรุป

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
ขอมูลสรุป
บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ “PJW”) จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 10 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ คือ
การผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกประเภท ขวดและฝา และชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต ตอมา
บริษัทไดมีการทยอยเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวตามลําดับ จนกระทั่งปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
และเรียกชําระแลวเทากับ 220 ลานบาท และเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
การปรับโครงสรางธุรกิจของกลุมบริษัท
ในชวงที่ผานมาบริษัทมีการปรับโครงสรางธุรกิจที่สําคัญ 2 ครั้ง ในป 2551 และป 2553 ตอเนื่อง
ถึงป 2554 โดยกอนการปรับโครงสรางธุรกิจ กลุมผูถือหุนเดิมมีการดําเนินธุรกิจโดยผานนิติบุคคล 4 แหง
ไดแก บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (“บริษัท”) บริษัท ปญจวัฒนามารเก็ตติ้ง จํากัด (“PJM”) บริษัท มิลล
แพค จํากัด (“MPC”) และ บริษัท เอลิแก็นซ แพคเกจจิ้ง จํากัด (“EPC”) รวมเรียกวา “กลุมบริษัท” ซึ่งแตละ
บริษัทมีการประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกเชนเดียวกัน
ในป 2551 บริษัทไดปรับโครงสรางภายในกลุม โดยบริษัทไดจําหนายสินทรัพยหลักไดแก ที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรที่ใชในการผลิต ใหกับ PJM ตามเงื่อนไขการรีไฟแนนซของสถาบันการเงิน
แหงหนึ่งภายใตสัญญาปรับโครงสรางหนี้ของสถาบันการเงิน และบริษัทไดเชาสินทรัพยหลักดังกลาวบางสวน
กลับมาจาก PJM เพื่อใชในการผลิตสินคาและ PJM จะเปนผูจําหนายผลิตภัณฑใหกับลูกคา ทั้งนี้บริษัทนําเงินที่
ไดรับจากการขายสินทรัพยหลักดังกลาวไปจายชําระหนี้ปรับโครงสรางหนี้ที่เกิดจากผลกระทบของปญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจคาเงินบาทลอยตัวในป 2540 ใหกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งจํานวน 112.11 ลานบาท สงผลทําให ณ
สิ้นป 2551 บริษัทไมมีภาระหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงิน และมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 63.45
ลานบาท โดยแหลงเงินทุนของ PJM ในการซื้อสินทรัพยหลักดังกลาวนั้น มาจากการกูยืมเงินจากสถาบัน
การเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 84 ลานบาท รวมกับเงินเพิ่มทุนของ PJM อีกจํานวน 41.25 ลานบาท
ในป 2553 บริษัทมีความประสงคที่นําหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จึ ง
ดํา เนิ น การปรั บโครงสร า งภายในกลุ ม ใหม อีก ครั้ ง โดยการรวมกลุ ม บริ ษั ทที่ ป ระกอบธุ ร กิจ ใกล เ คี ย งและ
ตอเนื่องกันเขาไวดวยกัน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุมบริษัทและขจัดความ
ขัดแยงทางผลประโยชนของกลุมบริษัท โดยใหบริษัทเปนบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
และถือหุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งบริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางภายในกลุมบริษัทในป 2553 และตอเนื่องจนถึง
ตนป 2554 ดังนี้
-

ป 2553 บริษัทซื้อสินทรัพยหลักทั้งหมดจาก PJM กลับมายังบริษัทในราคา 186.27 ลานบาท มูลคา
ตามบัญชีรวม 177.92 ลานบาท และหยุดดําเนินธุรกิจใน PJM
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-

ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทไดซื้อหุน MPC และ EPC จากผูถือหุนเดิม ในสัดสวนรอยละ 99.95
และรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว ตามลําดับ ในราคาเทากับมูลคาที่ตราไว หรือคิด
เปนเงินรวม 2.49 ลานบาท และ 0.25 ลานบาท และมูลคาตามบัญชีเทากับ 2.72 ลานบาท และ 3.08
ลานบาท ตามลําดับ

นอกจากนี้ ในป 2554 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยขึ้น 1 แหงในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภายใตชื่อบริษัท ปญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด (“PJT”) โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 ของ
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งหมด และไดเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวเมื่อตนเดือนเมษายน 2554 ที่
ผานมา (โปรดดูรายละเอียดประวัติความเปนมาของบริษัทเพิ่มเติมในสวนที่ 2 ขอ 2-2 ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุ
ผลิตภัณฑไดหลากหลายประเภท เชน น้ํามันหลอลื่น นมและนมเปรี้ยว สินคาอุปโภคและบริโภค สารเคมี
สําหรับการเกษตร เปนตน และชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต
MPC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติก โดยเนนการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
เพื่อบรรจุน้ํามันหลอลื่นใหแกลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีความตองการบรรจุภัณฑที่มีขนาดและลักษณะ
ตามมาตรฐานทั่วไป
EPC ประกอบธุรกิจจําหนายฝาขวดน้ํามันหลอลื่นที่นําเขาโดยบริษัทเพื่อจําหนายใหแกลูกคา
PJT ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่นใหแกลูกคา
ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปจจุบันบริษัทและบริษัทยอยมีโรงงานผลิตสินคา 4 แหง ดังนี้
ดําเนินงานโดย

ที่ตั้ง

บริษัท
บริษัท
MPC
PJT

โรงงานที่ตั้งอยูท ี่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โรงงานที่ตั้งอยูท ี่นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โรงงานที่ตั้งอยูท ี่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงงานที่ตั้งอยูท ี่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

กําลังการผลิต
(ตันตอป)
3,377
13,278
4,124
746

ลักษณะของผลิตภัณฑ
บริษัทผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกแบงตามประเภทของการนําไปใชงานของ
ลูกคาไดดังนี้
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ก) บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกประเภท
ขวด แกลลอน และถังในขนาดและรูปทรงตางๆ เพื่อใชเปนบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น
หลากหลายตราสินคา เชน ปตท, คาลเท็กซ, เอสโซ,โมบิล, ปโตนาส, อินนิออส, โตโยตา, คูโบตา เปนตน
โดยมีขนาดเล็กที่มีขนาดบรรจุ 0.5, 0.8, 1, 3, 4, 5 และ 6 ลิตร และขนาดใหญที่มีขนาดบรรจุ 18 ลิตร และ 20
ลิตร
ข) บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยว บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติก
สําหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยวในขนาดและรูปทรงตางๆ หลากหลายตราสินคา เชน โฟรโมสท, ซีพีเมจิ, ดัช
มิลล เปนตน โดยบรรจุภัณฑที่บริษัทสามารถผลิตไดมีขนาดบรรจุ 80 มล. 100 มล. 190 มล. 200 มล. 450
มล. 830 มล. 2 ลิตร และ 5 ลิตร
ค) บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุสินคาอุปโภคและบริโภค บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณ ฑ
พลาสติกสําหรับบรรจุสินคาอุปโภคและบริโภค เชน บรรจุภัณฑสําหรับบรรจุน้ํายาทําความสะอาด ไดแก
น้ํายาลางหองน้ําและสุขภัณฑน้ํายาทําความสะอาดพื้น น้ํายาลางจาน เปนตน บรรจุภัณฑสําหรับบรรจุน้ํายา
ปรับผานุม บรรจุภัณฑสําหรับบรรจุแปงทาตัว เปนตน
ง) บรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุสารเคมีสําหรับการเกษตร บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ
พลาสติกสําหรับบรรุจสารเคมีที่ใชในการเกษตร เชน ยากําจัดศัตรูพืช ยาฆาหญา เปนตน
จ) ชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต บริษัทเปนผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนพลาสติกใหแกลูกคาของบริษัทซึ่ง
เปนผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต (Product Maker) และ ผูผลิตและจัดหาอุปกรณขั้นที่ 1(1st Tier
Supplier) ไดแก มิตซูบิชิ, ฮอนดา, นิสสัน, จีเอ็ม, ทาทา, ฮีโน, ยามาฮา, คาวาซากิ เปนตน โดยผูผลิตรถยนต
และรถจั ก รยานยนต จ ะนํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องบริ ษั ท ไปเป น ส ว นประกอบในชิ้ น ส ว นของรถยนต แ ละ
รถจักรยานยนต ไดแก ถังบรรจุนํ้าสําหรับทําความสะอาดกระจกหนา ถังบรรจุน้ําระบายความรอนสําหรับ
หมอน้ํา ทอแอร สปอยเลอร ฝาพลาสติกครอบเกียร เปนตน
ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมของบรรจุภัณฑพลาสติก
บรรจุภัณฑสามารถแบงตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิตได 4 ประเภทหลักๆ ไดแกบรรจุภัณฑกระดาษ
บรรจุภัณฑโลหะ บรรจุภัณฑแกว และบรรจุภัณฑพลาสติก โดยบรรจุภัณฑพลาสติกมีสัดสวนการผลิตเปน
อันดับสองหรือรอยละ 25 ของบรรจุภัณฑทั้งหมดในประเทศ แตมีมูลคาตลาดในสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
บรรจุภัณฑประเภทอื่น โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ 30 – 40 ของมูลคารวมของบรรจุภัณฑทั้งหมด รวมถึงมี
อัตราการเจริญเติบโตสูงกวาบรรจุภัณฑประเภทอื่นๆ และมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก
สวนที่ 1 หนา 3

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
อื่นๆ เชน อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค รวมถึงมีการนําไปใชทดแทนบรรจุภัณฑ
ประเภทอื่นได เชนขวดแกวและกระปองโลหะเปนตน
ตลาดของบรรจุภัณฑพลาสติกมีลักษณะแบบตลาดผูขายมากรายทั้งจากในและตางประเทศ โดยผูผลิต
ในประเทศมีจํานวนทั้งสิ้น 1,542 โรงงาน1 จึงมีการแขงขันทั้งในดานราคา คุณภาพ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูผลิตถุงและกระสอบพลาสติกซึ่งมีสัดสวนมากที่สุดเกินครึ่งหนึ่งของบรรจุภัณฑพลาสติก
ทั้งหมด มาตรฐานของสินคาและความนาเชื่อถือของผูผลิตจึงถือเปนปจจัยสําคัญตอลูกคาเชนกัน
แม ว า บรรจุ ภัณ ฑ พ ลาสติ ก จะสามารถผลิ ต ได เ องภายในประเทศ แต ยั งมี บ รรจุ ภั ณ ฑพ ลาสติ ก บาง
ประเภทที่ยังตองนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมักจะเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง มีราคาคอนขางแพง และยังไมมี
การผลิตภายในประเทศหรือยังผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บรรจุ
ภัณฑประเภทถุงและกระสอบพลาสติก ตลาดนําเขาที่สําคัญไดแก ประเทศญี่ปุน มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา
สําหรับตลาดสงออกบรรจุภัณฑพลาสติกคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 30 ของการผลิตทั้งหมด ประเทศคูคาที่
สําคัญไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย
จากการที่ตลาดบรรจุภัณฑพลาสติกมีแนวโนมขยายตัวตามอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการใชบรรจุ
ภัณฑตางๆ ซึ่งมีการฟนตัวอยางตอเนื่องภายหลังจากภาวะเศรษฐกิจหดตัวในป 2552 จึงคาดวาความตองการใช
บรรจุภัณฑพลาสติกในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2554 จะขยายตัวได
ตอเนื่องในเกณฑปกติที่รอยละ 3.5 – 4.0 เนื่องจากในครึ่งปหลังเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดดีกวาครึ่งปแรก
เนื่องจากการฟนตัวของเศรษฐกิจญี่ปุน การขยายตัวตอเนื่องของตลาดเอเชีย และความมั่นใจของนักลงทุน
หลังจากการเลือกตั้ง แตยังมีปจจัยความเสี่ยงที่ควรระมัดระวัง ไดแก เศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงจากปญหา
เศรษฐกิจในสหรัฐฯ และกลุมประเทศยุโรป ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังอยูในระดับสูงที่อาจสงผลตออัตราเงิน
เฟอในชวงตลาดแรงงานตึงตัว2 อยางไรก็ตามปจจัยความเสี่ยงดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม
อยางมีนัยสําคัญ
ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโนมของชิ้นสวนยานยนต
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตมีการเติบโตมาโดยตลอดดังจะเห็นไดจากมูลคาการสงออกชิ้นสวนยาน
ยนตที่เพิ่มขึ้นจาก 91,221.27 ลานบาท ในป 2548 เปน 179,350.25 ลานบาท ในป 2553 (ยกเวนป 2552 ที่มีมูลคา
สงออกลดลงจาก 164,929.39 ลานบาท เหลือ 113,408.39 ลานบาท เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤติซับไพรมใน
สหรัฐอเมริกา)
ทั้งนี้ ในป 2553 อุตสาหกรรมชิ้นสวนและยานยนตของประเทศไทยสามารถกลับมาฟนตัวอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะยอดผลิตรถยนตสามารถทําลายสถิติจากทุกปที่ผานมาซึ่งมียอดการผลิตรถยนตสูงถึง 1.6 ลานคันใน
1

ที่มา: ขอมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2554 โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2
ที่มา: รายงานเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2 และแนวโนมป 2554 โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
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ขณะที่ ร ถจั ก รยานยนต มี ย อดการผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ 27 จากป 2552 เป น 2.7 ล า นคั น ในป 2553 ทํ า ให
อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเติบโตตามไปดวย อีกทั้งยังเปนผลจากการลงทุนเพิ่มเติมจากผูผลิตของญี่ปุน
เนื่องจากคาเงินเยนที่แข็งคาขึ้น เปนการเปดโอกาสใหผูผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอย (“SME”) ไดมี
โอกาสมากขึ้น สงผลใหมูลคาการสงออกชิ้นสวนยานยนตในปที่ผานมาเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 58 จากป 2552 และ
ยังคงเติบโตอยางตอเนื่องในอัตรารอยละ 9 ในชวง 4 เดือนแรกของป 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับชวง 4 เดือนแรก
ของป 2553 ทั้งนี้ ตลาดสงออกที่สําคัญไดแก ประเทศญี่ปุน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุนในเดือนมีนาคมป 2554
คาดวาจะมีผลกระทบตอผูประกอบการในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตในประเทศบาง แตภายหลังจากเดือน
มิถุนายน 2554 เปนตนมา ผูประกอบการไดกลับมาผลิตเปนปกติดังเดิม ทั้งนี้ คาดวาเหตุการณดังกลาวนาจะมี
ผลกระทบตอผูประกอบการในระยะสั้นเทานั้น
ปจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกคารายใหญและลูกคาอุตสาหกรรมยานยนต
ในป 2551 – 2553 และงวด 6 เดือน ป 2554 บริษัทมีการพึ่งพารายไดจากลูกคาในกลุมบรรจุ
ภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่นสูงถึงประมาณรอยละ 62.19 – 64.86 ของรายไดจากการขาย
และบริษัทมีรายไดจากการขายใหลูกคารายใหญ 10 รายแรกในสัดสวนรอยละ 66.75 - 77.45 ของรายได
จากการขายทั้งหมด แตไมมีลูกคารายใดที่มียอดสั่งซื้อเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมของบริษัท ซึ่งหาก
บริษัทสูญเสียรายไดจากกลุมลูกคารายใหญ รวมถึงหากความตองการซื้อในกลุมบรรจุภัณฑพลาสติก
สําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่นลดนอยลงจะสงผลกระทบตอรายไดของบริษัท แตหากพิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานในอดีตที่ผานมา บริษัทยังไมเคยสูญเสียลูกคารายใหญ เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายกระจายรายไดไปยังกลุม
อื่นๆ เพิ่มมากขึ้นไดแก กลุมบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑนมและนมเปรี้ยว และกลุมชิ้นสวน
พลาสติกสําหรับยานยนต เปนตน
1.2 ความเสี่ยงดานราคาและการจัดหาวัตถุดิบ
ราคาของวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตของบริษัท ไดแกเม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน เม็ดโพลีโพรพี
ลีน โดยสวนใหญจะแปรผันตามราคาน้ํามันในตลาดโลกรวมทั้งขึ้นอยูกับอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบ
นั้นๆ ในตลาดโลกในแตละชวงเวลา ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท แตการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวั ต ถุ ดิ บดั ง กล า วมี ผ ลกระทบเล็ ก น อ ยต อ กํ า ไรขั้ น ต น ของบริ ษั ท เนื่ อ งจากโดยส ว นใหญ บริ ษั ท
สามารถเจรจาปรับราคาขายกับลูกคาไดหากตนทุนของเม็ดพลาสติกเปลี่ยนแปลงไป

สวนที่ 1 หนา 5

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
นอกจากนี้บริษัทก็ไดจัดใหมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอยาง
ใกลชิดโดยจัดใหมีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะหแนวโนมของราคาวัตถุดิบในแต
ละชวงเวลา รวมถึงการประเมินความตองการใชวัตถุดิบของบริษัทในแตละชวงเวลา เพื่อใหบริษัท
สามารถบริหารการจัดซื้อวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในป 2553 บริษัทมีมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบเปนเงินตราตางประเทศเทากับ 1.65 ลานดอลลาร
สหรัฐคิดเปนเงินบาทเทากับ 53.49 ลานบาทและเทากับ 0.29 ลานยูโรคิดเปนเงินบาทเทากับ 12.57 ลาน
บาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 8.17 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดในป 2553 และในงวด 6
เดือนป 2554 บริษัทมีมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบเปนเงินตราตางประเทศเทากับ 1.09 ลานดอลลารสหรัฐคิด
เปนเงินบาทเทากับ 38.57 ลานบาทและเทากับ 0.18 ลานยูโรคิดเปนเงินบาทเทากับ 7.82 ลานบาทหรือคิด
เปนสัดสวนเทากับรอยละ 8.75 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบสําหรับงวด 6 เดือนป 2554 ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากสัดสวนของการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ตองชําระโดยเงินตราตางประเทศดังกลาวแลวจะเห็นไดวามีสัดสวน
นอยคือประมาณเทากับรอยละ 8 - 9 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงยังมีความเสี่ยง
จากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัดสวนการซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศขางตน
บริษัทมีการนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีการสั่งซื้อ
เครื่องจักรรอการสงมอบคงคางชําระหลังหักมัดจําเปนจํานวน 0.28 ลานดอลลารสหรัฐหรือคิดเปนเงิน
บาทเทากับ 8.72 ลานบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท/ดอลลารสหรัฐ)และจํานวน 39.83 ลานเยนหรือคิด
เปนเงินบาทเทากับ 15.93 ลานบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาท/100เยน) โดยบริษัทไมไดทําสัญญา
ปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แตบริษัทอยูระหวางการพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนคาเงินเยน เพื่อเขาทําสัญญาซื้อขายเงินเยน ทั้งนี้เพื่อเปนการปดความเสี่ยงของคาเงินเยน
จํานวนดังกลาว
บริษัทมีเงินทดรองจายคงคางที่เปนเงินตราตางประเทศจากการสํารองจายเงินคาวัตถุดินและ
เครื่องจักรอุปกรณใหกับบริษัทยอย เปนจํานวน 0.35 ลานดอลลารสหรัฐหรือคิดเปนเงินบาทเทากับ 10.83
ลานบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท/ดอลลารสหรัฐ) ซึ่งบริษัทไดเปดบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ
FCD (Foreign Currency Deposit Account) ไวสําหรับการรับชําระคืนเงินดังกลาว โดยจะโอนเงินตรา
ตางประเทศรับคืนนั้นเพื่อชําระคืนเจาหนี้ตางประเทศตอไป ซึ่งการเปดบัญชีเงินฝาก FCD ดังกลาว เปน
การลดภาระความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของการซื้อสินคาจาก
ตางประเทศ
1.4 ความเสี่ยงจากการไมมีสัญญาระยะยาว
โดยสวนใหญบริษัทและลูกคาในกลุมบรรจุภัณฑพลาสติกจะมีการทําสัญญาซื้อขายสินคาระยะ
สั้นอายุประมาณ 1- 2 ป หรืออาจจะไมมีการทําสัญญาในการใหบริการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายในการทํา
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สัญญาของลูกคาแตละราย ซึ่งถือเปนหลักปฏิบัติโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมนี้ นอกจากนี้ลูกคาที่บริษัท
ไดรับงานจากการประมูลแขงขันกับผูผลิตรายอื่นนั้น เมื่อครบอายุสัญญา ลูกคาก็จะจัดใหมีการคัดเลือก
ผูผลิตรายใหม จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกคาได อยางไรก็ตามในอดีตที่ผานมาบริษัทมีความเสี่ยง
จากการไมไดรับการตอสัญญาจะอยูในระดับที่ต่ํามาก เนื่องจากลูกคามีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินคา
ที่ ไ ด ม าตรฐาน การส ง มอบสิ น ค า ได ต รงต อ เวลา และความสามารถที่ จ ะขยายกํ า ลั ง การผลิ ต เพื่ อ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี
สวนลูกคาในกลุมชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนตนั้นความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการ
ผลิตจะอยูในระดับต่ํามากเชนกัน เนื่องจากโดยปกติผูประกอบการมักจะไมเปลี่ยนแปลงผูผลิตชิ้นสวน
รายใดจนกวาจะหมดรุนของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 5 – 7 ป หรือมากกวานั้นตามแต
รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑในแตละอุตสาหกรรม ประกอบกับตองใชเวลานานในการทดสอบ
คุณภาพการผลิตชิ้นสวนของผูประกอบการจนกวาจะมีความมั่นใจที่จะสงคําสั่งสินคาให ซึ่งหากบริษัทยัง
ดําเนินการผลิตใหเปนไปตามที่ผูผลิตชิ้นสวนพึงพอใจก็จะไมเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ
1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2554 บริษัทมีสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวคงคางรวมเทากับ 227.97 ลานบาท
ซึ่งนํามาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในเครื่องจักร อัตราดอกเบี้ย MOR (Minimum Overdraft
Rate) และMLR (Minimum Lending Rate) ซึ่งเปนแบบลอยตัวทั้งหมด ดังนั้นในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงิน
กูยืมที่เพิ่มสูงขึ้น อาจทําใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น ในทางกลับกันหากภาวะที่อัตราดอเบี้ยเงิน
กูยืมต่ําลงก็จะทําลูกคาที่บริษัทไดรับงานจากการประมูลแขงขันกับผูผลิตรายอื่นนั้น เมื่อครบอายุสัญญา
ลูกคาก็จะจัดใหมีการคัดเลือกผูผลิตรายใหมใหบริษัทมีภาระดอกเบี้ยจายลดลงเชนกัน
นอกจากนี้ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักรและรถยนตกับสถาบันการเงินในประเทศ
โดยมีระยะเวลาสัญญา 3-5 ป ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีสินเชื่อลิสซิ่งคงคาง 62.66 ลานบาท ใน
จํานวนดังกลาวมียอดคงคาง 8.49 ลานบาท เปนยอดคงคางที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว โดย
อางอิงอัตราดอกเบี้ย MOR และยอดคงคางจํานวน 54.18 ลานบาทเปนสินเชื่อลิสซิ่งที่คิดอัตราดอกเบี้ย
แบบคงที่ตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ
อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการติดตามแนวโนมของ
อัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและตางประเทศอยางสม่ําเสมอ ในการประกอบธุรกิจที่ผานมาบริษัทไดให
ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย งด า นแหล ง เงิ น ทุ น และพยายามกํ า จั ด ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จะเปนแหลง
ระดมเงินทุนอื่นนอกจากแหลงเงินกูยืมจากธนาคาร โดยภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป
ครั้งนี้จะทําใหบริษัทมีแหลงเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยลดภาระการกูยืมเงินของบริษัทได
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2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
2.1 ความเสีย่ งจากกรณีที่มีกลุมผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งถือหุนมากกวารอยละ 50
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้ กลุมเหมมณฑารพจะมีสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัทลดลงจากรอยละ 88.09 เหลือรอยละ 70.22 แตก็ยังเปนสัดสวนที่สูงและมีอํานาจควบคุม
บริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัทในทุกเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือ
หุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัทกําหนดใหตองไดรับเสียงสวน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือ
หุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อยางไรก็ตามบริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่ไมเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญจํานวน 4 ทาน จาก
กรรมการบริ ษั ท ทั้ ง หมด 9 ท า น โดยเป น กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบจํ า นวน 3 ท า น และ
กรรมการอิสระที่ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบอีก 1 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 44.44 เพื่อทําหนาที่ถวงดุล
อํานาจในการบริหาร กลั่นกรองวาระที่จะเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา รวมทั้งตรวจสอบการทํางาน
ของกรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญดวย
2.2 ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอย
บริ ษั ท มี บ ริ ษั ท ย อ ยจํ า นวน 3 บริ ษั ท ถื อ หุ น อยู ร ะหว า งร อ ยละ 99-100 ซึ่ ง ประกอบธุ ร กิ จ
เชนเดียวกันกับบริษัท แตอาจมีการเนนลูกคาเฉพาะกลุมที่แตกตางกันออกไป ซึ่งบริษัทจะตองนําผลการ
ดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท เขามารวมในงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่ง
หากบริษัทยอยประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงานก็จะสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท
ในงบการเงินรวมดวย
อยางไรก็ตามบริษัทยอยจํานวน 2 บริษัท ไดแก (1) บริษัท มิลลแพค จํากัด (“MPC”) และ (2)
บริษัท เอลิแก็นซ แพคเกจจิ้ง จํากัด (“EPC”) เปนกิจการที่เปดดําเนินการมานานแลว และในชวง 3 ปที่
ผานมามีผลประกอบการมีกําไรสุทธิมาโดยตลอด แตสําหรับบริษัทที่ (3) บริษัท ปญวัฒนา (เทียนจิน)
พลาสติก จํากัด (“PJT”) ตั้งอยูที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากเพิ่งเริ่มดําเนินการผลิตไดใน
เดือนเมษายน ป 2554 ที่ผานมา จึงมีผลประกอบการตั้งแตเริ่มประกอบการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
ขาดทุนสุทธิเทากับ 4.33 ลานบาท แตผูบริหารเชื่อมั่นวาในที่สุดแลว PJT จะสามารถทํากําไรไดเมื่อไดมี
การประกอบการไปแลวระยะหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดมาตรการในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทยอย
นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทยอย รวมทั้งการสงกรรมการและ/หรือ
ผูบริหารของบริษัทเขาไปเปนกรรมการและ/หรือผูบริหารในบริษัทยอยเพื่อกําหนดนโยบายและรักษา
ผลประโยชนของบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทและบริษัทยอยมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
สงผลไปสูการบริหารจัดการตนทุน และการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3.

ความเสี่ยงจากการเสนอขายหลักทรัพย

3.1 ความเสี่ยงจากกรณีที่บริษัทอยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้ กอนที่จะไดทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย เอ็ ม เอ ไอ ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ได ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตนํ า หลั ก ทรั พ ย เ ข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554 และ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทในเบื้องตนแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนที่จะ
สามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุน
รายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
สภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขาย
หุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาภายหลังการเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลวเสร็จ
บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
รายการระหวางกัน
ในชวงป 2553 – งวด 6 เดือน ป 2554 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
หลายรายการ ไดแก การซื้อสินทรัพยหลักที่ใชในการดําเนินงาน การขายสินคา การเชาสินทรัพย และการซื้อ
หุนของบริษัทยอยจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน ซึ่งการทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เปนการปรับโครงสรางธุรกิจในกลุมบริษัท เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และ
ราคาซื้อ สินทรัพย ราคาสินคา คาเชา ราคาซื้อขายหุนของบริษัทยอย เปนราคาที่เหมาะสม (ดูรายละเอีย ด
เพิ่มเติมในขอ 11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2553 และสําหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554)
นอกจากนี้ การทํารายการระหวางกันที่เกิดจากวัตุถประสงคการปรับโครงสรางทางธุรกิจแลว
บริษัทยังมีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นจาก การกูยืมเงินจากกรรมการ การใหเงินกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
การใหบริการจัดทําบัญชี การค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทโดยกรรมการ ซึ่งรายการดังกลาวมีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล ทั้งนี้ เพื่อการบริหารจัดการสภาพคลองและเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัท
และบริษัทที่เกี่ยวของ โดยรายการเงินกูยืมจากกกรรมการไมมีการคิดดอกเบี้ยระหวางกัน การค้ําประกันเงิน
กูยืม สถาบัน การเงินโดยกรรมการเปนไปตามเงื่อนไขที่กํา หนดโดยสถาบันการเงินที่ใหกูยืม เงิน โดยไมมี
คาใชจายจากการค้ําประกันดังกลาว แตในสวนที่บริษัทใหกรรมการกูยืมเงินจะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวาง
กัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกลาวจะสูงกวาตนทุนเงินของบริษัทในขณะนั้น ทั้งนี้เงินที่บริษัทกูยืมจากกรรมการ
และเงินที่บริษัทใหกรรมการกูยืม ไดมีการจายชําระคืนใหแกกันเรียบรอยแลว
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แนวโนมการทํารายการในอนาคตจะคงเหลือเฉพาะรายการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทโดย
กรรมการ รายการซื้อกลองลูกฟูกจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน และรายการเชาที่ดินจากกรรมการและผูถือหุน
การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกและชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต
โดยแบงรายไดออกเปน 6 กลุม ไดแก 1) บรรจุภัณฑน้ํามันหลอลื่น 2) บรรจุภัณฑนมและนมเปรี้ยว 3) บรรจุ
ภัณฑสินคาอุปโภคและบริโภค 4) บรรจุภัณฑเคมีสําหรับการเกษตร 5) ชิ้นสวนยานยนต และ 6) รายไดจากการ
ขายอื่นๆ ผลิตภัณฑรอยละ 100 จําหนายใหกับลูกคาภายในประเทศ สําหรับป 2551-2553 และสําหรับงวด 6
เดือน ป 2554 บริษัทเริ่มจําหนายชิ้นสวนยานยนตใหกับผูผลิตรถยนตในตางประเทศ อยางไรก็ตาม ยอดขายใน
ตางประเทศในงวดดังกลาวยังมีจํานวนคอนขางนอย โดยยอดขายเกินกวารอยละ 99 ยังคงเปนการขายใน
ประเทศ
รายไดรวมของบริษัทและบริษัทยอยเทากับ 893.14 ลานบาท เทากับ 1,058.28 ลานบาท และ
1,385.21 ลานบาท ในป 2551-2553 ตามลําดับ และเทากับ 857.28 ลานบาท สําหรับงวด 6 เดือนป 2554 โดย
รายไดรวมเฉลี่ยรอยละ 99.00 มาจากรายไดจากการขาย และเฉลี่ยรอยละ 1.00 มาจากรายไดอื่น (ไมรวมกําไรจาก
การปรับโครงสรางหนี้)
รายไดจากการขายมีแนวโนมเติบโตมาโดยตลอดจาก 892.42 ลานบาท เปน 1,051.21 ลานบาท
1,371.33 ลานบาท ในป 2551-2553 ตามลําดับ โดยรายไดจากการจําหนายภาชนะบรรจุภัณฑน้ํามันหลอลื่นอยู
ระหวาง 579.24 – 861.50 ลานบาท นมและนมเปรี้ยวอยูระหวาง 76.16 - 189.40 ลานบาท ในป 2551-2553 ซึ่ง
มีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป ในขณะที่รายไดจากชิ้นสวนยานยนตลดลงเล็กนอยในป 2552 มาอยูที่ 77.25 ลานบาท
จาก 88.22 ลานบาทในป 2551 เนื่องจากตองเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกซบเซาที่สงผลกระทบตอเนื่องมายัง
เศรษฐกิจภายในประเทศ กําลังซื้อของผูบริโภค และผูผลิตรถยนต แตในป 2553 รายไดจากชิ้นสวนรถยนตได
เพิ่มขึ้นเปน 141.25 ลานบาท ทั้งนี้ เพราะบริษัทไดรับเลือกจากผูผลิตรถยนตรายหนึ่งใหผลิตชิ้นสวนสําหรับ
รถยนตประเภทอีโคคาร ประกอบกับลูกคาผูผลิตรถจักรยานยนตรายหนึ่งไดออกรถจักรยานยนตรุนใหมซึ่ง
ไดรับความนิยมสูง สงผลใหยอดขายของชิ้นสวนยานยนตของบริษัทเติบโตขึ้นอยางมาก ในป 2553 และสงผล
ตอเนื่องมาถึงไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2554 บริษัทมียอดขายชิ้นสวนยานยนตเทากับ
86.20 ลานบาท
อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 12.27 รอยละ 19.38 รอยละ 20.58 และรอยละ 21.35 ในป 25512553 และ สําหรับงวด 6 เดือนป 2554 ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิรอยละ 0.54 (ไมรวมกําไรจากการปรับ
โครงสรางหนี้) รอยละ 7.72 รอยละ 8.62 และรอยละ 9.31 ในป 2551-2553 และสําหรับงวด 6 เดือน ป 2554
คาใชจายในการขายและบริหาร ไดแก คาจางรายเดือน คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคาและคาตัด
จําหนาย คาขนสงสินคา และอื่นๆ เทากับ 80.95 ลานบาท 90.99 ลานบาท 124.34 ลานบาท และ 72.14 ลานบาท
ในป 2551-2553 และ งวด 6 เดือนป 2554 ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 9.07 รอยละ 8.66 รอยละ 9.07 และรอย
ละ 8.43 ในป 2551-2553 และสําหรับงวด 6 เดือน ป 2554ของรายไดรวม ในป 2551-2553 ตามลําดับ
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กําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 28.52 ลานบาท (ไมรวมกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้) เปน
112.71 ลานบาท 157.82 ลานบาท และ 109.06 ลานบาท ในป 2551-2553 และสําหรับงวด 6 เดือน ป 2554
ตามลําดับ กําไรสุทธิเทากับ 77.38 ลานบาท (กําไรสุทธิที่เกิดจากการดําเนินงานจํานวน 4.85 ลานบาท รวมกับ
กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ จํานวน 72.53 ลานบาท) 81.70 ลานบาท 119.39 ลานบาท และ 79.84 ลานบาท
ในป 2551-2553 และสําหรับงวด 6 เดือนป 2554 ตามลําดับ
สินทรัพยรวมเทากับ 419.49 ลานบาท 564.87 ลานบาท 771.19 ลานบาท และ 1,052.90 ลานบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตามลําดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นมาจากการ
ลงทุนในที่ดิน อาคารโรงงาน เครื่องจักร เพื่อขยายกําลังการผลิต และการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้นตาม
สัดสวนของยอดขาย
บริษัทมีหนี้สินรวมเทากับ 302.01 ลานบาท 325.69 ลานบาท 452.94 ลานบาท และ 725.82 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตามลําดับ สาเหตุการเพิ่มขึ้นมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคา เงินกูยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
สวนของผูถือหุนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจาก 117.48 ลานบาท เปน 239.18 ลานบาท 318.25 ลานบาท
และ 327.08 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตามลําดับ เกิดจากการ
เพิ่มทุนของบริษัทในชวงเวลาดังกลาว และการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสม อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือ
หุนเทากับ 2.57 เทา 1.36 เทา 1.42 เทา และ 2.22 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 2553 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2554 ตามลําดับ
สรุปขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัทมีความประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจํานวน 108,000,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 0.50 บาท หรือคิดเปนรอยละ 19.57 ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท และเสนอขายใหแก
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานจํานวน 4,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.72
ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท รวมเปนหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายจํานวน 112,000,000
หุน คิดเปนรอยละ 20.29 ของทุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้
โดยในสวนการขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 112,000,00 หุนนั้น บริษัทมีวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่ไดจาก
การเสนอขายหุนดังกลาว จํานวนประมาณ [•] ลานบาท เพื่อนําไปลงทุนซื้อเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทยอย
ประมาณ [•] ลานบาท ลงทุนกอสรางโรงงานของบริษัทและบริษัทยอยเพื่อรองรับการขยายธุรกิจประมาณ [•]
ลานบาท ชําระคืนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน [•] ลานบาท และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ
ประมาณ [•] ลานบาท โดยบริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญทั้งหมดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยตอไป
ทั้งนี้เมื่อวันที่ [•] สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดอนุญาตใหบริษัท
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชน และเมื่อวันที่ [•] ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาขอมูลของ
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บริษัทแลวเห็นวาหุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยวาดวยการรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และสวนที่ 3 กอนการตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)
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