บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาที่สาคัญ
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ “PJW”) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 10 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ คือ
การผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ โดยมี
โรงงานแห่งแรกตั้งอยูบ่ นพื้นที่ 1-0-13 ไร่ในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัททามาจาก
เม็ดพลาสติกซึ่งจะผ่านกระบวนการเป่า (Blow Molding) หรือฉีด (Injection Molding) เพื่อขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ได้ หลากหลายประเภท ได้แก่ น้ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภค
และบริโภค สารเคมีสาหรับการเกษตร เป็นต้น และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ โดยในช่วงแรกของการ
ก่อตั้งบริษัท บริษัทมุ่งเน้นการผลิต บรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่นและบรรจุสารเคมีสาหรับ
การเกษตร
ต่ อ มาในปี 2533 กลุ่ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ได้ จั ด ตั้ ง บริ ษั ท มิ ล ล์ แ พค จ ากั ด (“MPC”) โดยมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ คือ การผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์ พลาสติกประเภท ขวดและฝา โดยได้
สร้างโรงงานของ MPC ขึ้นที่เขตบางบอน กรุงเทพฯ บนพื้นที่ 2 -2-0 ไร่ มุ่งเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น
ต่อมาเมื่อความต้องการเพิ่มมากขึ้นในปี 2539 บริษัทจึงได้สร้างโรงงานแห่งใหม่บนพื้นที่ 23-0-3
ไร่ ที่จังหวัดสมุทรสาคร และได้เพิ่มฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้ นโดยเริ่มผลิตบรรจุภัณฑ์ พลาสติกสาหรับบรรจุ
น้ามันหล่อลื่นและบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภค
จากการที่บริษัทมีเงินกู้สกุลเงินต่างประเทศจากการซื้อเครื่องจักรค่อนข้างมาก ทาให้ในช่วงปี 2540
บริษั ทเริ่ มประสบปัญหาทางการเงินจากวิกฤติเศรษฐกิจเนื่อ งจากค่าเงินบาทลอยตัวและจากการหดตัวทาง
เศรษฐกิจในประเทศ ทาให้ในปี 2543 บริษัทต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆ
ในปี 2546 บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด (“EPC”) ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จาหน่ายฝาขวดน้ามันหล่อลื่นที่นาเข้าผ่านบริษัทให้แก่ลูกค้า ปัจจุบัน EPC มีสถานะเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัท
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมด
ในปี 2547 บริษัทจัดตั้งบริษัท บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด (“PJM”) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแยกการผลิตและจาหน่ ายออกจากกัน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานและขยายตลาดโดยบริษัทเป็น
ผู้ผลิตและ PJM เป็นผู้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
ต่อมาในปี 2551 บริษัทได้ปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยได้ขายสินทรัพย์
หลัก(ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรในการผลิต )ให้แก่ PJM ตามเงื่อนไขการ Refinance ของสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง
ภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างทางการเงินและบริษัทได้เช่าสินทรัพย์หลักดังกล่าวจาก PJM เพื่อทาการผลิตต่อไป
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ปลายปี 2552 บริษัทยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุ น เพื่ อ สิ ท ธิ ประโยชน์ ท างภาษี เ งิ นได้ นิ ติ บุค คลและเพื่ อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จากการยกเว้ นอากรนาเข้ า ค่ า
เครื่ อ งจั ก รที่ สั่ ง ซื้ อ จากต่ า งประเทศ โดยเป็ น การลงทุ น เพื่ อ รองรั บ การขยายก าลั ง การผลิ ต ในส่ ว นตลาด
น้ามันหล่อลื่นและตลาดอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงานที่ นิคม
อุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 12 ไร่ โดยในระหว่างการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน
ในที่ ดิ น อาคารและเครื่ อ งจัก ร และระหว่ า งรอการก่ อสร้ า งโรงงาน บริ ษั ท ได้ ท าการเช่ า โรงงานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายกาลังการผลิต โดยเฉพาะลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ที่มีการเติบโตอย่างมากในปี 2553
ในปี 2553 บริ ษั ท มี ค วามประสงค์ จะเตรี ย มตัวนาหุ้นเข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พ ย์ แห่ ง
ประเทศไทย จึงได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างถือหุ้นและการดาเนินธุรกิจของกลุ่มให้อยู่ภายใต้การถือหุ้นและการ
ดาเนินการของบริษัท ได้ซื้อสินทรัพย์หลักทั้งหมดจาก PJM กลับมายังบริษัทและหยุดดาเนินธุรกิจใน PJM
เมื่อต้นปี 2554 บริษัทได้ดาเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัทอีกครั้งหนึ่ง โดยเข้า
ถือหุ้นใน MPC และ EPC ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 และร้อยละ 99.97 ตามลาดับ ของทุนชาระแล้วและ
นอกจากนี้บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 1 แห่งในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนภายใต้ชื่อบริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด (“PJT”) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วทั้งหมด และได้เริ่มเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อต้นเดือน
เมษายน 2554

ปี
2530

2533

2538

2539

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษัทในแต่ละปี มีรายละเอียดดังนี้
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
 บริษัทจดทะเบียนก่อตั้ง ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 10,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 โดยมี
โรงงานตั้งอยู่เลขที่ 19/14 (อดีต) ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2533 บริษัท มิลล์แพค จากัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่ ม แรก 10 ล้ า นบาทโดยผู้ ถื อ หุ้ น กลุ่ ม เดี ย วกั บ บริ ษั ท เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และ
จาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยได้สร้างโรงงานขึ้นใหม่อีกหนึ่งแห่ง ที่เขตบางบอน
กรุงเทพฯ
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2538 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วอีก 30 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 40
ล้านบาท
 บริษัทได้สร้างโรงงานแห่งใหม่เพิ่มอีกหนึ่งแห่ง บนเนื้อที่ 23-0-3.2 ไร่ตั้งอยู่เลขที่ 28 หมู่
ส่วนที่ 2 หน้า 12
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ที่ 2 ตาบลชัยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับการความต้องการของ
ตลาดน้ามันหล่อลื่นที่เพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2540 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วอีก 40
ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบีย นและเรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้น
เป็น 80 ล้านบาท
บริ ษัท ประสบปัญหาทางการเงิ นจากค่า เงินบาทลอยตัว และเข้ า สู่กระบวนการปรั บ
โครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินต่างๆ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว อีก 10 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 90
ล้านบาท
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อจาหน่ายฝาขวดน้ามันหล่อลื่นที่นาเข้าผ่านบริษัทให้แก่ลูกค้า
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัดได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยผู้ถือหุ้น
กลุ่มเดียวกับบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยก
การผลิตและการจาหน่ายออกจากกัน โดยบริษัทเป็นผู้ ผลิตและ PJM เป็นผู้จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า
บริ ษั ท เริ่ ม ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นพลาสติ ก ส าหรั บ ยานยนต์ เพื่ อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเริ่มที่ชิ้นส่วนพลาสติกในระบบแอร์ (Air Duct)สาหรับรถ
กระบะมิตซูบิชิ
บริษัทด าเนินการปรับโครงสร้ างหนี้ กับสถาบันการเงินต่างๆ แล้วเสร็จ และได้ปรั บ
โครงสร้ า งการด าเนิ นธุ ร กิ จของกลุ่มบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ข ายสิ น ทรั พ ย์ หลั ก( ที่ดิ น
อาคารโรงงานและเครื่องจักรในการผลิต)ให้แก่ PJM ตามเงื่อนไขการ Refinance ของ
สถาบันการเงิ นแห่งหนึ่งภายใต้ สั ญญาปรับโครงสร้า งทางการเงิน และบริ ษัทได้ เช่ า
สินทรัพย์หลักดังกล่าวบางส่วนจาก PJM เพื่อทาการผลิตให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถโอน
ไปให้ PJM ได้
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วอีก 40
ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้น
เป็น 130 ล้านบาท
บริษัทขยายกาลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าประเภทนมและนมเปรี้ยว
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
โดยได้ก่อสร้างอาคารโรงงานปลอดเชื้อ(Clean Room)ที่โรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสาหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยวโดยเฉพาะ
บริษัทยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อ
สิทธิประโยชน์ท างภาษีเงินได้นิติบุคคลและเพื่อสิทธิประโยชน์ จากการยกเว้นอากร
นาเข้าค่าเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยมีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงงาน
ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 12 ไร่
บริษัทขยายกาลังการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สาหรับยานยนต์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สาหรับอุตสาหกรรมน้ามันหล่อลื่น โดยได้เช่าอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่น
ทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่โรงงานเท่ากับ 3,871.2 ตร.เมตร เพื่อรองรับ
ลูกค้า ในกลุ่มชิ้ นส่ วนยานยนต์และทาเลที่ตั้งโรงงานดั งกล่าวมี สถานที่ตั้งอยู่ ใกล้กับ
โรงงานลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่มีการเติบโตสูง
บริษัทได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อ Refinance หนี้เดิมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง พร้อมกับ
วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการ
บริ ษัท ได้ ปรั บ เปลี่ย นโครงสร้ า งการด าเนิ นของกลุ่ม ใหม่ โ ดยซื้ อสิ นทรั พ ย์ หลัก และ
กิจการต่างๆ ทั้งหมดกลับมาจาก PJM ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวส่วนใหญ่แล้วเสร็จใน
เดือนมีนาคม 2553 และได้หยุดดาเนินธุรกิจใน PJM
บริษัทได้รั บการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริมการลงทุน ส าหรับการ
ลงทุนในการสร้างโรงงานที่อาเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุนเลขที่
1080(10)/2553 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วอีก 54 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 54,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดย
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทาให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น
184 ล้านบาท
บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ชื่อบริษัท ปัญจ
วัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก สาหรับบรรจุน้าหล่อลื่นสาหรับลูกค้า ในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วเริ่มแรกที่ 900,000
ดอลล่าร์สหรัฐ
เพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท บริษัทได้ซื้อหุ้นจากบริษัทต่างๆ ทาให้บริษัทดังกล่าวมี
สถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในปัจจุบัน ดังนี้
- MPC โดยซื้อหุ้นทั้งหมด 997 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 2,500 บาท
รวมเป็นเงิน 2,492,500 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
- EPC โดยซื้อหุ้นทั้งหมด 9,997 หุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
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รวมเป็นเงิน 999,700 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
บริษัทซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 เพิ่มอีกจานวน 6-2-70.3 ไร่ เพื่อรองรับ
การเติบโตและการขยายงานในอนาคต เนื่องจากที่ดินที่ซื้อเพิ่มนี้อยู่ติดกับ ที่ดินเดิมที่
บริษัทได้ ซื้อไว้เมื่อปลายปี 2552 รวมเนื้อที่ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 ที่
บริษัทซื้อเท่ากับ 18-2-70.3 ไร่ โดยบริษัทอยู่ระหว่างการดาเนินการก่อสร้างโรงงาน
แห่งใหม่บนที่ดิ นที่ซื้อในช่วงปลายปี 2552 และคาดว่าจะเริ่มเปิดดาเนินการผลิตได้
ประมาณไตรมาสที่ 4 ปี 2554 ทั้งนี้ ในส่วนที่ดินที่ซื้อเพิ่มเติมเป็นส่วนต่อขยายกาลังการ
ผลิต ซึ่งฝ่ายบริหารคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2556
เดือนสิงหาคม 2554 บริษัทอนุ มัติให้ PJT เพิ่มทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว อีก
1,300,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ทาให้ PJT มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 2,200,000
ดอลล่าร์สหรัฐ
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 บริษัทได้
เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วอีก 36 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน
36,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม นักลงทุน
และพนักงานของบริษัทในราคาหุ้นละ 1,000 บาท ทาให้บริษัทมีทุนจดทะเบีย นและ
เรียกชาระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 220 ล้านบาท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 มีมติให้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทจาก 1,000 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น และ
มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 220 ล้านบาท เป็น 276 ล้านบาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จานวน 112 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวนดังกล่าวให้แก่ประชาชนทั่วไปจานวน 108 ล้านหุ้น และเสนอขาย
ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจานวน 4 ล้านหุ้น พร้อมทั้งมีมติให้แปรสภาพ
เป็นบริษัทมหาชนจากัดและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ปัญจวัฒนา
พลาสติก จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554

การปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม
ก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมมีการดาเนินธุรกิจโดยผ่านนิติบุคคล 4 แห่งได้แก่
บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (“บริษัท”) บริษัท ปัญจวัฒนามาร์เก็ตติ้ง จากัด (“PJM”) บริษัท มิลล์แพค
จากัด (“MPC”) และ บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด (“EPC”) รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท” ซึ่งแต่ละบริษัทมี
การประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นเดียวกัน
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ในปี 2551 บริษัทได้ปรับโครงสร้างภายในกลุ่ม โดยบริษัทได้จาหน่ายสินทรัพย์หลักได้แก่ ที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ให้กับ PJM ในราคา 114.70 ล้านบาท มูลค่าบัญชีเมื่อวันที่ 1
กันยายน 2551 เท่ากับ 114.57 ล้านบาท และบริษัทได้เช่าสินทรัพย์ หลักดังกล่าวบางส่วนกลับมาจาก PJM เพื่อ
ใช้ในการประกอบธุรกิจโดยบริษัทได้จ่ายค่าเช่าในอัตราเดือนละ 1.61 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทนาเงินที่ได้รับจาก
การขายสินทรัพย์หลักดังกล่าวไปจ่ายชาระหนี้ให้กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจานวน 112.11 ล้านบาท ส่งผลทา
ให้ ณ สิ้นปี 2551 บริษัทไม่มีภาระหนี้เงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และมีกาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จานวน
63.45 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนของ PJM ในการซื้อสินทรัพย์หลักดังกล่าวนั้น มาจากการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงินแห่งหนึ่งในวงเงิน 84 ล้านบาท รวมกับเงินเพิ่มทุนของ PJM อีกจานวน 41.25 ล้านบาท
ในปี 2553 บริ ษัทมีค วามประสงค์ ที่ นาหุ้นเข้า จดทะเบีย นในตลาดหลักทรัพ ย์ เอ็ม เอ ไอ จึง
ด าเนิ นการปรั บโครงสร้ า งภายในกลุ่มใหม่ อีกครั้ ง โดยการรวมกลุ่มบริ ษัทที่ ประกอบธุ ร กิ จใกล้เ คี ย งและ
ต่อเนื่องกันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้สะท้อนผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทโดยรวมและขจัด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัท โดยให้บริษัทเป็นบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ และถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้ดาเนินการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทดังนี้
1. กลุ่มบริษัทได้หยุดประกอบธุรกิจใน PJM และได้โอนพนักงานทั้งหมดของ PJM มาเป็นพนักงาน
ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 และได้ขายสินทรัพย์หลักได้แก่ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร
ของ PJM มูลค่าตามบัญชีรวม 177.92 ล้านบาท ในราคา 186.27 ล้านบาท ให้แก่บริษัทในเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม 2553 จึงส่งผลทาให้ PJM หยุดดาเนินการผลิตในปี 2553 อย่างไรก็ตามยัง
มีลูกค้าบางส่วนซึ่งไม่สามารถโอนไปยังบริษัทได้ทันที เนื่องจากเงื่อนไขสัญญาการซื้อขายสินค้า
ของลูกค้าบางรายยังไม่สามารถที่จะโอนเปลี่ยนมือมาให้บริษัทได้ทันที PJM จึงต้องซื้อบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกที่บริษัทผลิตจากบริษัทเพื่อนาไปจาหน่ายต่อให้กับลูกค้าดังกล่าว ซึ่งในปี 2553
บริษัทมีรายได้จากการขายให้แก่ PJM เท่ากับ 4.47 ล้านบาท
ในกลางปี 2553 บริษัทได้รับโอนลูกค้าส่ วนที่เหลือมาจาก PJM เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงไม่มี
รายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันดังกล่าวเกิดขึ้นอีก
นอกจากนี้ในปี 2553 PJM ได้มีการลดทุนจดทะเบียนและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
- มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 อนุมัติให้ลดทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 44.00 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท จานวน 0.44 ล้านหุ้นให้
เหลือทุนจดทะเบียน 11 ล้านบาท โดยลดมูลค่าที่ตราไว้เหลือหุ้นละ 25.00 บาท จานวน 0.44
ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 และอนุ มัติ จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นจากกาไร
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 85.57 บาท เป็นจานวนเงินรวม 37.65 ล้าน
บาท
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- มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 อนุมัติให้ลดทุนจด
ทะเบีย นจากเดิม 11.00 ล้านบาท มู ลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 25.00 บาท จานวน 0.44 ล้านหุ้น
เหลือทุนจดทะเบียน 2.75 ล้านบาท โดยลดมูลค่าที่ตราไว้เหลือหุ้นละ 6.25 บาท จานวน 0.44
ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
ทั้งนี้ เนื่องจาก PJM ไม่ได้ประกอบธุรกิจและไม่มีสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจแล้ว PJM
จึงมีนโยบายที่จะจดทะเบียนยกเลิกบริษัทในอนาคต
2. เดิมบริษัทมีความตั้งใจที่จะหยุดการประกอบธุรกิจ ใน MPC ดังนั้นในวันที่ 1 มกราคม 2553 จึง
ได้โอนพนักงานของ MPC ทั้งหมดมาเป็นพนักงานของบริษัทและให้ บริษัทเช่าอาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้งหมดของ MPC
ต่อมาเมื่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม โดยอนุญาตให้นาเครื่องจักรที่ใช้แล้วมาใช้ในการผลิตและสามารถขอรับการ
ส่งเสริมการลงทุนได้ บริษัทจึงได้พิจารณาให้ MPC กลับมาดาเนินธุรกิจอีกครั้งโดยให้ MPC
เป็นบริษัทที่จะยื่นขอรับการส่ งเสริมการลงทุนในลักษณะของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ตามเงื่อนไขการลงทุนดังกล่าว
ดังนั้นบริษัทจึงได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ MPC จากผู้ถือหุ้นเดิมทาให้ MPC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 มีมติให้บริษัท
ซื้อหุ้น MPC ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม
จานวน 997 หุ้นในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 2.49 ล้านบาท มูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์สุทธิเท่ากับ 2.72 ล้านบาท เกิดเป็นส่วนต่ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคุมเดียวกัน 0.23 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายชาระเงินค่าหุ้น MPC เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2554
MPC ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน แล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 และบริษัทได้ยกเลิก
การเช่าอาคารและอุปกรณ์จาก MPC และ MPC ได้กลับมาดาเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจาหน่าย
บรรจุภัณฑ์พลาสติกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
3. บริษัทได้ซื้อหุ้น EPC จากผู้ถือหุ้นเดิมและทาให้ EPC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ซึ่งมีมติให้บริษัท ซื้อหุ้น EPC ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว โดยซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมจานวน 9,997 หุ้นใน
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 0.25 ล้านบาท มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
สุทธิเท่ากับ 3.08 ล้านบาท เกิดเป็นส่วนต่ากว่ าทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
2.83 ล้า นบาท ทั้งนี้บริษัท ได้จ่ายชาระเงินค่า หุ้น EPC เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และในวัน
เดียวกัน EPC ได้เรียกชาระค่าหุ้นส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 75 บาท จานวน 10,000 หุ้น รวมเป็นเงิน
0.75 ล้านบาท
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4. บริษัทได้ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัทขยายการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
เปิดบริษัทย่อยในเมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุน้ามันหล่อลื่น เพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมีทุนจดทะเบียน 900,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 27.9 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยนที่
31 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ) ภายใต้ชื่อบริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด(PJT) และได้
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2554 PJT ได้เพิ่ม
ทุ น จดทะเบี ย นอี ก 1,300,000 ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ รวมเป็ น ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กช าระแล้ ว
2,200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ (ประมาณ 68.2 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ)
2.2 การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา
และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถนาไปใช้งานได้ในอุตสาหกรรม
หลายประเภท โดยในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นการผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อ ขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์
พลาสติกสาหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ ได้หลากหลายประเภท เช่น น้ามันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้า
อุปโภคและบริโภค สารเคมีสาหรับการเกษตร เป็นต้น และชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์ ปัจจุบัน
บริษัทมีโรงงานผลิตสินค้า 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงงานที่ตั้งอยู่ที่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหลักรวม 12
เครื่อง คิดเป็นกาลังการผลิตรวมประมาณ 3,377 ตันต่อปี
2. โรงงานที่ตั้งอยู่ที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหลักรวม 70 เครื่อง
คิดเป็นกาลังการผลิตรวมประมาณ 13,278 ตันต่อปี
3. โรงงานที่ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ใน
การผลิตหลักรวม 19 เครื่อง คิดเป็นกาลังการผลิตรวมประมาณ 4,124 ตันต่อปี
4. โรงงานที่ตั้งอยู่ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหลักรวม 4
เครื่อง คิดเป็นกาลังการผลิตรวมประมาณ 746 ตันต่อปี
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โครงสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จากัด
มหา น
99.95%

99.97%

100.00%

บริษัท มิลลแพค จากัด

บริษัท เอลิแกน
แพคเกจจิง จากัด

บริษัท ปญจวัฒนา เทียนจิน
พลาสติก จากัด

ผลิตและจาหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์
พลาสติ ก

จาหน่ายฝาขวดน้ามันหล่อลื่น
ซึ่งนาเข้าผ่านบริษั ท

ผลิตและจาหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์
พลาสติ กสาหรั บน้ามันหล่อ ลื่น

การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
บริษัท มิลลแพค จากัด MPC)
บริษัท มิลล์แพค จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้าน
บาท ปัจจุบัน MPC มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 15 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จานวน 6,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2,500 บาท โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว MPC ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายภาชนะบรรจุภัณฑ์
พลาสติก ปัจจุบัน MPC มีโรงงานตั้งอยู่ที่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เดิมบริษัทมีความตั้งใจที่จะหยุดการประกอบธุรกิจใน MPC ดังนั้นในวันที่ 1 มกราคม 2553 จึง
ได้โอนพนักงานของ MPC ทั้งหมดมาเป็นพนักงานของบริษัทและให้บริษัทเช่าอาคารโรงงาน เครื่องจักร
และอุปกรณ์ ทั้งหมดของ MPC
จากการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ออกมาตรการพิเศษตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2553 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ประกาศฉบับแก้ไขที่ 2/2554 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 และ 17 มกราคม 2554 ตามลาดับ ในการให้สิทธิ
ประโยชน์จากการนาเครื่องจักรทีใ่ ช้แล้วในประเทศมาใช้ในผลิต MPC จึงได้ยื่นขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนในลักษณะของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และ
บริษัทได้ยกเลิกการเช่าอาคารและอุปกรณ์จาก MPC ซึ่ง MPC ได้เริ่มกลับมาดาเนินธุรกิจในนามของ
MPC ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
MPC ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยเน้นการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
เพื่อบรรจุน้ามันหล่อลื่นให้แก่ลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม ที่มีความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีข นาดและ
ลักษณะตามมาตรฐานทั่วไป
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บริษัท เอลิแกน แพคเกจจิง จากัด(EPC)
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ปัจจุบัน EPC มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชาระแล้วจานวน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท โดยมีบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว EPC
ประกอบธุรกิจจาหน่ายฝาขวดน้ามันหล่อลื่นทีน่ าเข้าโดยบริษัทเพื่อจาหน่ายให้แก่ลูกค้า
บริษัท ปญจวัฒนา เทียนจิน พลาสติก จากัด (PJT)
บริ ษั ท ได้ จัด ตั้ ง บริ ษัท ย่ อ ยในเมื อ งเที ย นจิ น ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เมื่ อ วั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2554 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ปัญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จาหน่ า ยภาชนะบรรจุภั ณ ฑ์พ ลาสติก ส าหรั บบรรจุน้ามันหล่อลื่นให้แก่ ลูกค้ า ในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั บ ลู ก ค้ า หลั ก คื อ เชฟรอน เอ็ ก ซ์ ซ อนโมบิ ล ซึ่ ง มี โ รงงานบรรจุ
น้ามันหล่อลื่นตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ณ เดือนสิงหาคม 2554 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว
เท่ากับ 2,200,000 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 68.2 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 31 บาทต่อดอล
ล่าร์สหรัฐ) โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.00 PJT ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
และจ าหน่ า ยบรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ส าหรั บ บรรจุ น้ ามั น หล่ อ ลื่ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงจากปริมาณประชากรที่มีกว่า 1,300 ล้านคน1 และ
จานวนยอดขายรถยนต์ในประเทศประมาณ 18 ล้านคันต่อปี2 ทั้งนี้ PJT ได้เช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน
เพื่อใช้ประกอบการผลิตจาก Wang Tai Industrial Development Co.,Ltd.ซึ่งตั้งอยู่ใน Wang Tai Industrial
Development Zone ปัจจุบัน PJT ได้เปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนเมษายน ปี 2554 ที่
ผ่านมา
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย
บริษัท

1.

2.

ทุนที่เรียก
าระแล้ว

สัดส่วน
ผลิตภัณฑ
การถือหุ้น
ร้อยละ
บริษัท มิลล์แพค จากัด
15.00 ล้านบาท 99.95 บรรจุภั ณ ฑ์ พ ลาสติก โดยเน้ นการผลิต
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์ พ ล า ส ติ ก เ พื่ อ บ ร ร จุ
น้ ามั น หล่ อ ลื่ น ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ขนาดกลาง
และขนาดย่อม
บริษัท เอลิแก็นซ์ แพคเกจจิ้ง จากัด 1.00 ล้านบาท 99.97 ฝาขวดน้ามันหล่อลื่น

1

ที่มา: The World Factbook โดย Central Intelligence Agency (www.cia.gov)
2
ที่มา: China Association of Automobile Manufacturers (www.caam.org.cn)
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บริษัท

3.

ทุนที่เรียก
าระแล้ว

บริ ษั ท ปั ญ จวั ฒ นา (เที ย นจิ น ) 2.2 ล้านดอล
พลาสติก จากัด
ล่าร์สหรัฐ

สัดส่วน
ผลิตภัณฑ
การถือหุ้น
ร้อยละ
100.00 บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ส าหรั บ บรรจุ
น้ามันหล่อลื่นสาหรับลูกค้าในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.3 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบเสมือนงบการเงินรวมสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 2553
และงบการเงินรวมงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เป็นดังนี้
ปี 2551
ล้านบาท ร้อยละ
ภาชนะบรรจุภัณฑ์น้ามันหล่อลื่น
- PJW
- PJT
- PJM
- EPC
- MPC
รวม
ภาชนะบรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยว
- PJW
- PJT
- PJM
- EPC
- MPC
รวม
ภาชนะบรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคและบริโภค
- PJW
- PJT
- PJM
- EPC
- MPC
รวม
ภาชนะบรรจุภัณฑ์เคมีสาหรับการเกษตร
- PJW
- PJT

ปี 2552
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2553
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2554 (ม.ค.-ก.ย.
ล้านบาท ร้อยละ

340.67
215.28
23.29
579.24

38.14
24.10
2.61
64.85

274.28
381.75
29.68
685.71

25.92
36.07
2.80
64.79

822.91
2.06
36.54
861.50

59.41
0.15
2.64
62.19

728.73
37.30
30.48
796.51

58.56
3.00
2.45
64.01

61.59
14.57
76.16

6.90
1.63
8.53

3.27
126.72
129.99

0.31
11.97
12.28

187.52
1.88
189.40

13.54
0.14
13.67

161.13
161.13

12.95
12.95

25.56
63.02
88.58

2.86
7.06
9.92

0.07
84.28
84.35

0.01
7.96
7.97

100.57
(0.00)
100.57

7.26
(0.00)
7.26

75.01
75.01

6.03
6.03

0.66
-

0.07
-

0.55
-

0.05
-

56.06
-

4.05
-

60.85
-

4.89
-
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- PJM
- EPC
- MPC
รวม
ชิ้นส่วนยานยนต์
- PJW
- PJT
- PJM
- EPC
- MPC
รวม
อื่นๆ
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้รวม

ปี 2551
ล้านบาท ร้อยละ
54.93
6.15
55.60
6.23
88.22
88.22
4.61
892.42
0.72
893.14

9.88
9.88
0.52
99.92
0.08
100.00

ปี 2552
ล้านบาท ร้อยละ
52.34
4.95
52.89
5.00

ปี 2553
ล้านบาท ร้อยละ
0.70
0.05
56.76
4.10

ปี 2554 (ม.ค.-ก.ย.
ล้านบาท ร้อยละ
60.85
4.89

77.25
77.25
21.03
1,051.21
7.07
1,058.28

141.25
141.25
21.85
1,371.33
13.88
1,385.21

134.19
134.19
14.17
1,241.87
2.56
1,244.43

7.30
7.30
1.99
99.33
0.67
100.00

10.20
10.20
1.58
99.00
1.00
100.00

1/ ในปี 2551 รายได้อื่นไม่รวมกาไรจากการปรับโครงสร้างหนี้จานวน 63.45 ล้านบาท

2.4 เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
1. บริ ษัทจะยังคงด าเนินนโยบายการเติบโตของธุ รกิ จ ผลิตบรรจุภั ณ ฑ์พ ลาสติก ไปยังกลุ่มลูกค้ า ที่
หลากหลายอุตสากรรมมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตทั้งด้านยอดขายและกาไรรวมทั้ง
ช่วยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากอุตสาหกรรมใดๆมากเกินไป
2. บริษัทจะพัฒนาการดาเนินงานในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการตลาด การบริหารการผลิต การ
วิจัยและพัฒนา ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้สูงขึ้น เพื่อให้
บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างๆ
3. บริษัทมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะใน
กลุม่ อุตสาหกรรมและประเทศที่บริษัทสามารถแข่งขันได้ ทั้งในรูปแบบการร่วมทุน การซื้อกิจการ
หรือการลงทุนเองทั้งหมด เพื่อสร้างการเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่กลุ่มบริษัท โดยในขณะนี้
บริษัทได้เริ่มลงทุนผลิต ภาชนะบรรจุภัณฑ์ พลาสติกบรรจุน้ามันหล่อลื่นที่เมืองเทียนจิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เริ่มผลิตตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2554
4. บริษัท ยังคงมุ่งเน้นที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสาหรับยานยนต์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นทางเลือกในอันดับต้นๆ ของลูกค้า
ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
5. บริษัท มีความมุ่งมั่นในการนาระบบ TPM (Total Productive Maintenance) เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
หลักในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรและการผลิต ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท
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10.78
10.78
1.14
99.79
0.21
100.00

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จากัด (มหาชน)
สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ ทั้งนี้บริษั ทจะทาการยื่นขอรับรางวัล
TPM Excellence Award จากองค์กร JIPM ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ JIPM เป็นองค์กรที่มีบทบาทในการ
รับรองระบบ TPM ให้แก่องค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั่วโลก ทั้งนี้องค์กรที่ได้รับการรับรองรางวัล
TPM จาก JIPM จะถือว่าเป็นองค์กรที่มีระบบการจัดการการผลิตในระดับโลก (World Class)
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