บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)

1.

ปจจัยความเสี่ยง

กอนการตัดสินใจลงทุนในหุนสามัญของบริษัท นักลงทุนควรใชวิจารณญาณในการพิจารณาปจจัยความ
เสี่ยงอยางรอบคอบทั้งขอมูลในเอกสารฉบับนี้และปจจัยความเสี่ยงอื่นเพิ่มเติม โดยความเสี่ยงที่ระบุไวใน
เอกสารฉบับนี้ อางอิงจากขอมูลปจจุบันและการคาดการณอนาคตเทาที่สามารถระบุได ซึ่งปจจัยความเสี่ยงที่มี
นัยสําคัญบางประการ อาจมีผลกระทบตอมูลคาหุนของบริษัทและในอนาคตอาจมีปจจัยความเสี่ยงอื่นที่มี
ผลกระทบตอธุรกิจ รายได และผลการดําเนินงานของบริษัทได นอกจากนี้ขอความในลักษณะการคาดการณที่
ปรากฎในแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้เชนการใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดการณวา” “ประมาณ” “คาดหมาย”
“มีแผนจะ” หรือ “ตั้ง ใจ” เปนต น หรือการคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ การขยายธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจของบริษัท นโยบายของรัฐ และอื่นๆ ซึ่งเปนการ
คาดการณถึงเหตุการณในอนาคต ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริง อาจมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณ
หรือคาดคะเนก็ได
1. ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
1.1 ความเสีย่ งจากการพึ่งพาลูกคารายใหญและลูกคาอุตสาหกรรมยานยนต
ปจจุบันบริษัทผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทขวดและฝา และชิ้นสวนพลาสติก
สําหรับยานยนตไดแกบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น ผลิตภัณฑนมและนมเปรี้ยว
สินคาอุปโภคและบริโภค สารเคมีสําหรับการเกษตร และผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต โดย
ในป 2551 – 2553 และงวด 6 เดื อ น ป 2554 บริ ษั ทมี ก ารพึ่ ง พารายได จ ากลู ก ค า ในกลุ ม บรรจุ ภั ณ ฑ
พลาสติ ก สํ า หรั บ บรรจุ น้ํ า มั น หล อ ลื่ น สู ง ถึ ง ประมาณร อ ยละ 62.19 – 64.86 ของรายได จ ากการขาย
นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกลาวบริษัทมีรายไดจากการขายใหลูกคารายใหญ 10 รายแรกในสัดสวนรอยละ
66.75 - 77.45 ของรายไดจากการขายทั้งหมด ซึ่งหากบริษัทสูญเสียรายไดจากกลุมลูกคารายใหญ รวมถึง
หากความตองการซื้อในกลุมบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่นลดนอยลงก็จะสงผลกระทบ
ตอรายไดของบริษัท แตหากพิจารณาจากผลการดําเนินงานในอดีตที่ผานมา บริษัทยังไมเคยสูญเสีย
ลูกคารายใหญ เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑอยางสม่ําเสมอ
ทั้งนี้บริษัทไมมีลูกคารายใดที่บริษัทจําหนายสินคาใหมีมูลคาเกินกวารอยละ 30 ของรายไดรวม
ของบริษัท
นอกจากนี้กลุ มลูกคาของบรรจุภัณฑน้ํา มันหลอลื่นจะใหความสํา คัญกับความสวยงามและ
รูปแบบของบรรจุภัณฑพลาสติก และดูทันสมัยเพื่อจูงใจและเปนเอกลักษณของตนเอง โดยกลุมลูกคาราย
ใหญเหลานี้จะใหความสําคัญแกผูผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพ สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมดังกลาวได ซึ่งบริษัทไดรับการยอมรับในเรื่องการออกแบบ
บรรจุภัณฑพลาสติกที่เปนเอกลักษณตรงกับความตองการของกลุมลูกคารายใหญดังกลาว โดยลูกคาบาง
รายไดนําบรรจุภัณฑพลาสติกที่บริษัทออกแบบใหไปใชเปนตนแบบในการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
สําหรับสินคาของตนเองที่จําหนายไปทั่วโลก
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อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุมลูกคากลุมใดกลุมหนึ่งมาก
เกิ น ไป โดยบริ ษั ทได ก ระจายแหล ง ที่ ม าของรายได ไ ปยั ง กลุ ม อื่ น ๆนอกเหนื อ จากกลุ ม บรรจุ ภั ณ ฑ
พลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น โดยบริษัทไดเพิ่มสัดสวนรายไดจากกลุมอื่นๆดังจะเห็นไดวา
สัดสวนรายไดจากกลุมบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับผลิตภัณฑนมและนมเปรี้ยวและกลุมชิ้นสวนพลาสติก
สําหรับยานยนตเพิ่มสูงขึ้น โดยสัดสวนรายไดของกลุมบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุนมและนม
เปรี้ยวเพิ่มสูงขึ้นเปนรอยละ 8.53 รอยละ 12.28 และรอยละ 13.67 ในป 2551 – 2553 และรอยละ 11.99
ในงวด 6 เดือนป 2554 และสัดสวนรายไดของกลุมชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนตเพิ่มสูงขึ้นเปนรอย
ละ 9.88 รอยละ 7.30 รอยละ 10.20 ในป 2551 – 2553 และรอยละ10.06 ในงวด 6 เดือนป 2554
1.2 ความเสี่ยงดานราคาและการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่สําคัญที่ใชในการผลิตของบริษัทคือ เม็ดพลาสติกโพลีเอทธิลีน เม็ดโพลีโพรพีลีน
ซึ่งราคาของวัตถุดิบดังกลาวโดยสวนใหญจะแปรผันตามราคาน้ํามันในตลาดโลกรวมทั้งขึ้นอยูกับอุปสงค
และอุปทานของวัตถุดิบนั้นๆ ในตลาดโลกในแตละชวงเวลา ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัท
ราคาของวัตถุดิบดังกลาวอาจมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงก็ไดตามสภาวะของตลาดโลก
แตจะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของกําไรขั้นตนของบริษัทเพียงเล็กนอยและระยะเวลาไมนาน
เนื่องจากบริษัทสามารถปรับราคาขายกับลูกคาสวนใหญได หากราคาเม็ดพลาสติกมีการเปลี่ยนแปลง
ราคา บริษัทก็จะปรับราคาสินคากับลูกคาตามตนทุนของเม็ดพลาสติกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้บริษัท
จะแจงขอปรับราคาสินคาโดยการพิจารณาปรับราคาสินคาในแตละครั้งจะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
ของราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขทางการคาของลูกคาแตละราย
แมวาการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบหลักดังกลาวจะอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทก็
ตาม แตบริษัทไดจัดใหมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลกอยางใกลชิดโดยจัด
ใหมีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวัตถุดิบ การวิเคราะหแนวโนมของราคาวัตถุดิบในแตละชวงเวลา
รวมถึงการประเมินความตองการใชวัตถุดิบของบริษัทในแตละชวงเวลา เพื่อใหบริษัทสามารถบริหารการ
จัดซื้อวัตถุดิบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากวัตถุดิบสวนใหญที่บริษัทใชในการผลิตนั้น เกือบทั้งหมดเปนการซื้อจากผูจําหนายใน
ประเทศซึ่ ง กํ า หนดราคาขายเป น เงิ น บาท จึ ง ทํ า ให บ ริ ษั ท มี ค วามเสี่ ย งจากความผั น ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยนในกรณีดังกลาวเพียงเล็กนอย โดยมีมูลคาการซื้อวัตถุดิบในประเทศเปนสัดสวนรอยละ
91.83 และรอยละ91.25 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในป 2553 และ งวด 6 เดือนป 2554
ทั้งนี้ กรณีที่วัตถุดิบบางชนิดไมมีจําหนายภายในประเทศ ทําใหบริษัทตองมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
บางส ว นโดยตรงจากต า งประเทศ โดยในป 2553 บริ ษั ท มี มู ล ค า การสั่ ง ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ เป น เงิ น ตรา
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ตางประเทศเทากับ 1.65 ลานดอลลารสหรัฐคิดเปนเงินบาทเทากับ 53.49 ลานบาทและเทากับ 0.29 ลานยู
โรคิดเปนเงินบาทเทากับ 12.57 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 8.17 ของมูลคาการสั่งซื้อ
วัต ถุดิ บทั้ง หมดในป 2553 และในงวด 6 เดื อ นป 2554 บริ ษัทมีมู ล คา การสั่ง ซื้ อวั ต ถุดิ บเป นเงิ นตรา
ตางประเทศเทากับ 1.09 ลานดอลลารสหรัฐคิดเปนเงินบาทเทากับ 38.57 ลานบาทและเทากับ 0.18 ลานยู
โรคิดเปนเงินบาทเทากับ 7.82 ลานบาทหรือคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 8.75 ของมูลคาการสั่งซื้อ
วัตถุดิบสําหรับงวด 6 เดือนป 2554 ซึ่งเมื่อพิจารณาจากสัดสวนของการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ตองชําระโดย
เงินตราตางประเทศดังกลาวแลวจะเห็นไดวามีสัดสวนนอยคือประมาณเทากับรอยละ 8 - 9 ของมูลคาการ
สั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด ดังนั้นบริษัทจึงยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามสัดสวน
การซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศขางตน
นอกจากนี้ บริษัทมีการนําเขาเครื่องจักรจากตางประเทศ โดยบริษัทไมไดทําสัญญาซื้อขาย
เงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อปองกันความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนของการซื้อเครื่องจักรดังกลาว
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีรายการเปดใบสั่งซื้อเครื่องจักรนําเขารอสงมอบคงคางชําระหลังหัก
เงินมัดจําเปนจํานวนเงิน 0.28 ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเงิน 8.72 ลานบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31
บาท/ดอลลารสหรัฐ) และ 39.83 ลานเยน หรือคิดเปนเงิน 15.93 ลานบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 40 บาท/
100 เยน) โดยบริษัทอยูระหวางการพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนเพื่อเขาทํา
สัญญาซื้อขายเงินเยนเพื่อปดความเสี่ยงจากการผันผวนของคาเงินเยนจํานวนดังกลาว
อย า งไรก็ ดี ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2554 บริ ษั ท มี ย อดเงิ น ทดรองจ า ยคงค า งที่ เ ป น เงิ น ตรา
ตางประเทศจากการสํารองจายเงินคาวัตถุดิบและเครื่องจักรอุปกรณใหกับบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 0.35
ลานดอลลารสหรัฐ หรือคิดเปนเงิน 10.83 ลานบาท (ที่อัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท/ดอลลารสหรัฐ) ซึ่ง
บริษัทมีการเปดบัญชีเงินฝากเงินตราตางประเทศ FCD (Foreign Currency Deposit Account) ไวสําหรับ
การรับชําระคืนเงินดังกลาวโดยจะโอนเงินตราตางประเทศรับคืนนั้นชําระเจาหนี้ตางประเทศตอไป ซึ่ง
การเปดบัญชีเงินฝาก FCD ดังกลาวเปนการลดภาระความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนฝงซื้อ
สินคาจากตางประเทศอีกทางหนึ่ง
1.4 ความเสี่ยงจากการไมมีสัญญาระยะยาว
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยสวนใหญซึ่งเปนหลักปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรมบรรจุ
ภัณฑพลาสติกจะไมมีการทําสัญญาระยะยาวในการซื้อขายบรรจุภัณฑกับลูกคา แตจะเปนการทําสัญญา
ระยะสั้นอายุประมาณ 1- 2 ป หรือลูกคาบางรายอาจจะไมมีการทําสัญญา โดยจะเปนเพียงใบสั่งซื้อเทานั้น
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับนโยบายในการทําสัญญาของลูกคาแตละราย
สําหรับลูกคาที่บริษัทไดรับงานจากการประมูลแขงขันกับผูผลิตรายอื่นนั้น เมื่อครบอายุสัญญา
ลูกคาก็จะจัดใหมีการคัดเลือกผูผลิตรายใหม ดังนั้นบริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียลูกคาประเภท
ดังกลาวหากบริษัทไมไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตใหแกลูกคาตอไป
สวนที่ 2 หนา 5

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
อยางไรก็ตามในอดีตที่ผานมาหากบริษัทไดรับคัดเลือกใหเปนผูผลิตใหกับลูกคารายใดแลว
ความเสี่ยงจากการไมไดรับการตอสัญญาในการผลิตใหมจะอยูในระดับต่ํามาก เนื่องจากที่ผานมาบริษัท
จะไดรับการตอสัญญาจากลูกคาอยางตอเนื่อง เนื่องจากการผลิตสินคาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานของบริษัท
การสงมอบสินคาไดตรงตอเวลา และความสามารถที่จะขยายกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดเปนอยางดี จึงสงผลใหลูกคามีความเชื่อมั่นตอบริษัทและมีแนวโนมที่จะใหบริษัท
เปนผูผลิตและจัดหาชิ้นสวนใหแกลูกคาตอไป รวมทั้งเสนอชิ้นงานใหมใหบริษัทเสนอราคาอยางตอเนื่อง
สวนลูกคาในกลุมชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนตนั้นบริษัทมีการเขาทําสัญญาเปนผูผลิตและ
สงมอบชิ้นสวนยานยนตแกลูกคา ทั้งนี้ ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาในการผลิตจะอยูในระดับต่ํามาก
เนื่องจากโดยปกติผูประกอบการมักจะไมมีการเปลี่ยนแปลงผูผลิตชิ้นสวนรายใดจนกวาจะหมดรุนของ
ผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งโดยเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 5 – 7 ป หรือมากกวานั้นตามแตรูปแบบและลักษณะของ
ผลิตภัณฑในแตละอุตสาหกรรม ประกอบกับตองใชเวลานานในการทดสอบคุณภาพการผลิตชิ้นสวน
ของผูประกอบการจนกวาจะมีความมั่นใจที่จะสงคําสั่งสินคาให ซึ่งหากบริษัทยังดําเนินการผลิตให
เปนไปตามที่ผูผลิตชิ้นสวนพึงพอใจก็จะไมเปลี่ยนแปลงการสั่งซื้อ
ดังนั้นจากการที่บริษัทเปนผูผลิตที่มีมาตรฐานสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ทําให
จํานวนชิ้นงานที่มีความผิดพลาดต่ํา มีความรับผิดชอบตอลูกคา มีความสามารถในการจัดสงผลิตภัณฑได
ตรงเวลา และมีความสามารถที่จะขยายกําลังการผลิตเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปน
อยางดี จึงสงผลใหลูกคามีความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของบริษัท และมีแนวโนมที่จะใหบริษัทเปน
ผูผลิตใหแกลูกคาตอไป รวมทั้งเสนอผลิตภัณฑใหมใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง
1.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
บริษัทมีวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเปนวงเงินกูระยะสั้นและระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ย
อางอิงจากอัตราดอกเบี้ย MOR (Minimum Overdraft Rate) และMLR(Minimum Lending Rate) ของ
ธนาคารภายในประเทศ โดยวงเงินสินเชื่อดังกลาวถูกใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใชในการผลิตสินคา
เพื่อจําหนายและใชเปนเงินทุนสําหรับการลงทุนซื้อเครื่องจักรและกอสรางอาคารโรงงานเพื่อขยายกําลัง
การผลิต ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2554 บริษัทมีสินเชื่อระยะสั้นและระยะยาวคงคางรวมเทากับ 227.97 ลานบาท
ซึ่งวงเงินที่ไดรับการสนับสนุนสินเชื่อดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวทั้งหมด ดังนั้นในภาวะของ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมที่เพิ่มสูงขึ้น อาจทําใหบริษัทตองรับภาระคาใชจายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ บริษัทมีวงเงินสินเชื่อลิสซิ่งเครื่องจักรและรถยนตกับสถาบันการเงินในประเทศ โดย
มีระยะเวลาสัญญา 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
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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 ทั้งนี้การเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ จะเปนแหลง
ระดมเงินทุนอื่นนอกจากแหลงเงินกูยืมจากธนาคาร โดยภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วครั้งนี้
จะทําใหบริษัทมีแหลงเงินทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยลดภาระการกูยืมเงินของบริษัทได
2. ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ
2.1 ความเสีย่ งจากกรณีที่มีกลุมผูถือหุนกลุมใดกลุมหนึ่งถือหุนมากกวารอยละ 50
กอนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้ กลุมเหมมณฑารพเปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท โดยกลุมเหมมณฑารพถือหุนรวมกันในสัดสวนรอยละ 88.09 และแมวาภายหลังการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนตอประชาชนครั้งนี้ กลุมเหมมณฑารพจะมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทลดลงเปนรอยละ
70.22 ก็ตาม แตก็ยังเปนสัดสวนที่สูงและมีอํานาจควบคุมบริษัทและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของบริษัท
ในทุกเรื่องที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับบริษัท
กําหนดใหตองไดรับเสียงสวน 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้นผูถือหุนรายอื่นของบริษัทจึงมีความ
เสี่ยงจากการที่ไมสามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณา รายละเอียดการถือหุนเปนดังนี้

กลุมเหมมณฑารพ
ผูถือหุนอื่น
กรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
ประชาชนทั่วไป
รวม

กอนการเสนอขายหุน
จํานวน (หุน) รอยละ
387,600,000
88.09
52,400,000
11.91
440,000,0000
100.00

ภายหลังการเสนอขายหุน
จํานวน (หุน)
รอยละ
387,600,000
70.22
52,400,000
9.49
4,000,000
0.72
108,000,000
19.57
552,000,000
100.00

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดโครงสรางการถือหุนที่สวนที่ 2 ขอ 8 โครงสรางการถือหุน

อยางไรก็ตามบริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่ไมเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญจํานวน 4 ทาน จาก
กรรมการทั้งหมด 9 ทานโดยเปนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน และกรรมการอิสระ
ที่ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบอีก 1 ทาน หรือคิดเปนรอยละ 44.44 เพื่อทําหนาที่ถวงดุลอํานาจในการ
บริ ห าร กลั่ น กรองวาระที่ จ ะเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณา รวมทั้ ง ตรวจสอบการทํ า งานของ
กรรมการและผูบริหารที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญดวย
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2.2 ความเสี่ยงจากการไดรับผลกระทบจากผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอย
บริษัทมีบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 99 - 100 จํานวน 3 บริษัท ไดแก (1) บริษัท มิลลแพค
จํากัด (“MPC”) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 15 ลานบาท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.95
ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติก (2)
บริษัท เอลิแก็นซ แพคเกจจิ้ง จํากัด (“EPC”) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 1 ลานบาท บริษัทถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว เพื่อประกอบธุรกิจจําหนายฝาขวด
น้ํามันหลอลื่น (3)บริษัท ปญจวัฒนา(เทียนจิน)พลาสติก จํากัด (“PJT”) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลว 2.2 ลานดอลลารสหรัฐ บริษัทดังกลาวเปนบริษัทที่จัดตั้งที่เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น โดย
เริ่มดําเนินการผลิตในเดือนเมษายน ป 2554 ที่ผานมา
บริษัทจะตองนําผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท เขามารวม
ในงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งหากบริษัทยอยประสบปญหาขาดทุนจากการดําเนินงานก็จะสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทในงบการเงินรวมดวย
แตอ ยางไรก็ตามเนื่องจาก MPC และ EPC เปนกิจการที่เปดดําเนินการมานานแลว มีผล
ประกอบการกําไรสุทธิอยางสม่ําเสมอ ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัท
สําหรับ PJT นั้นเพิ่งเปดดําเนินการเมื่อเดือนเมษายน ป 2554 ที่ผานมา และเปนบริษัทตางประเทศแหง
แรกที่บริษัทไปลงทุน โดยผลประกอบการของ PJT ตั้งแตเปดดําเนินการจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 มี
ผลประกอบการขาดทุน เท ากั บ 0.93 ลา นหยวน หรือ คิด เป นเงินไทยเท ากั บ 4.33 ลานบาท (ที่อั ตรา
แลกเปลี่ยน 4.6663 บาท/หยวน) แตผูบริหารเชื่อมั่นวาในที่สุดแลว PJT จะสามารถทํากําไรไดเมื่อไดมี
การประกอบการไปแลวระยะหนึ่ง
นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดมาตรการในการกําหนดนโยบายการดําเนินงานของบริษัทยอย
นโยบายการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทยอย รวมทั้งการสงกรรมการและ/หรือ
ผูบริหารของบริษัทเขาไปเปนกรรมการและ/หรือผูบริหารในบริษัทยอยเพื่อกําหนดนโยบายและรักษา
ผลประโยชนของบริษัท ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทและบริษัทยอยมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะ
สงผลไปสูการบริหารจัดการตนทุน และการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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
สวนที่ 2 หนา 8

บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
สามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ยกเวนคุณสมบัติการกระจายหุนใหแกผูถือหุน
รายยอยจํานวนไมต่ํากวา 300 ราย บริษัทจึงยังมีความไมแนนอนที่จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
สภาพคลองในการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทในตลาดรอง และอาจไมไดรับผลตอบแทนจากการขาย
หุนไดตามราคาที่คาดการณไว หากหลักทรัพยของบริษัทไมสามารถเขาจดทะเบียนได
อยางไรก็ตาม ที่ปรึกษาทางการเงินคาดวาภายหลังการเสนอขายหุนใหกับประชาชนแลวเสร็จ
บริษัทจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหุนตามเกณฑที่กําหนดดังกลาวขางตน
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