บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)

2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1 ประวัติความเปนมาและการพัฒนาที่สําคัญ
บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ “PJW”) จดทะเบียนกอตั้งบริษัทเมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ดวยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 10 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ คือ
การผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกประเภท ขวดและฝา และชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต โดยมี
โรงงานแหงแรกตั้งอยูบนพื้นที่ 1-0-13 ไรในเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผลิตภัณฑของบริษัททํามาจาก
เม็ดพลาสติกซึ่งจะผานกระบวนการเปา (Blow Molding) หรือฉีด (Injection Molding) เพื่อขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑ
พลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑไดหลากหลายประเภท ไดแก น้ํามันหลอลืน่ นมและนมเปรีย้ ว สินคาอุปโภค
และบริโภค สารเคมีสําหรับการเกษตร เปนตน และชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต โดยในชวงแรกของการ
กอตั้งบริษัท บริษัทมุงเนนการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่นและบรรจุสารเคมีสําหรับ
การเกษตร
ต อ มาในป 2533 กลุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ได จั ด ตั ง้ บริ ษั ท มิ ล ล แ พค จํ า กั ด (“MPC”) โดยมี
วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจ คือ การผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกประเภท ขวดและฝา โดยได
สรางโรงงานของ MPC ขึ้นที่เขตบางบอน กรุงเทพฯ บนพื้นที่ 2 -2-0 ไร มุงเนนการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
สําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น
ตอมาเมื่อความตองการเพิ่มมากขึ้นในป 2539 บริษัทจึงไดสรางโรงงานแหงใหมบนพื้นที่ 23-0-3
ไร ที่จังหวัดสมุทรสาคร และไดเพิ่มฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึน้ โดยเริ่มผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุ
น้ํามันหลอลื่นและบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุสินคาอุปโภคและบริโภค
จากการที่บริษัทมีเงินกูสกุลเงินตางประเทศจากการซื้อเครื่องจักรคอนขางมาก ทําใหในชวงป 2540
บริษั ทเริ่มประสบปญหาทางการเงินจากวิ กฤติ เศรษฐกิจเนื่องจากคาเงินบาทลอยตัวและจากการหดตัวทาง
เศรษฐกิจในประเทศ ทําใหในป 2543 บริษัทตองเขาสูกระบวนการปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินตางๆ
ในป 2546 บริษัท เอลิแก็นซ แพคเกจจิ้ง จํากัด (“EPC”) ไดถูกจัดตัง้ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
จําหนายฝาขวดน้ํามันหลอลื่นที่นําเขาผานบริษัทใหแกลูกคา ปจจุบัน EPC มีสถานะเปนบริษัทยอย โดยบริษัท
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.97 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมด
ในป 2547 บริษัทจัดตั้งบริษัท บริษัท ปญจวัฒนามารเก็ตติ้ง จํากัด (“PJM”) โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อแยกการผลิตและจําหนายออกจากกัน เพือ่ ความคลองตัวในการบริหารงานและขยายตลาดโดยบริษัทเปน
ผูผลิตและ PJM เปนผูจําหนายผลิตภัณฑใหแกลูกคา
ตอมาในป 2551 บริษัทไดปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัท โดยไดขายสินทรัพย
หลัก(ที่ดิน อาคาร เครื่องจักรในการผลิต)ใหแก PJM ตามเงื่อนไขการ Refinance ของสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
ภายใตสัญญาปรับโครงสรางทางการเงินและบริษัทไดเชาสินทรัพยหลักดังกลาวจาก PJM เพื่อทําการผลิตตอไป
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ปลายป 2552 บริษัทยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุ น เพื อ่ สิ ท ธิ ประโยชน ท างภาษี เ งิ นได นิ ติ บุ ค คลและเพื ่อ สิ ท ธิ ป ระโยชน จากการยกเว นอากรนํ า เข า ค า
เครื ่อ งจั ก รที ่สั ่ง ซื ้อ จากต า งประเทศ โดยเป น การลงทุ น เพื ่อ รองรั บ การขยายกํ า ลั ง การผลิ ต ในส ว นตลาด
น้ํามันหลอลื่นและตลาดอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ทั้งนี้ บริษัทไดลงทุนซื้อที่ดินเพื่อกอสรางโรงงานที่นิคม
อุตสาหกรรมปน ทอง 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 12 ไร โดยในระหวางการขอสินเชื่อเพื่อการลงทุน
ในที ด่ ิ น อาคารและเครื อ่ งจั ก ร และระหว า งรอการก อสร า งโรงงาน บริ ษั ท ได ทํ า การเช า โรงงานในนิ ค ม
อุตสาหกรรมดังกลาว เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิต โดยเฉพาะลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต
ที่มีการเติบโตอยางมากในป 2553
ในป 2553 บริ ษั ทมี ค วามประสงค จะเตรี ย มตั ว นํ า หุ นเข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พ ย แ ห ง
ประเทศไทย จึงไดปรับเปลี่ยนโครงสรางถือหุนและการดําเนินธุรกิจของกลุมใหอยูภายใตการถือหุนและการ
ดําเนินการของบริษทั ไดซื้อสินทรัพยหลักทัง้ หมดจาก PJM กลับมายังบริษัทและหยุดดําเนินธุรกิจใน PJM
เมื่อตนป 2554 บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทอีกครั้งหนึ่ง โดยเขา
ถือหุนใน MPC และ EPC ในสัดสวนรอยละ 99.95 และรอยละ 99.97 ตามลําดับ ของทุนชําระแลวและ
นอกจากนี้บริษัทไดขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ โดยไดจัดตั้งบริษัทยอยขึ้น 1 แหงในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนภายใตชื่อบริษัท ปญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด (“PJT”) โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 100.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวทั้งหมด และไดเริ่มเปดดําเนินการเชิงพาณิชยแลวเมื่อตนเดือน
เมษายน 2554

ป
2530

2533

2538

2539

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทในแตละป มีรายละเอียดดังนี้
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• บริษัทจดทะเบียนกอตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลานบาทแบงเปนหุนสามัญ
จํานวน 10,000 หุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 โดยมี
โรงงานตัง้ อยูเลขที่ 19/14 (อดีต) ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
• เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2533 บริษัท มิลลแพค จํากัดไดถูกจัดตั้งขึ้นดวยทุนจดทะเบียน
เริ ่ม แรก 10 ล า นบาทโดยผู ถื อ หุ น กลุ ม เดี ย วกั บ บริ ษั ท เพื ่อ ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต และ
จําหนายบรรจุภัณฑพลาสติก โดยไดสรางโรงงานขึ้นใหมอีกหนึ่งแหง ที่เขตบางบอน
กรุงเทพฯ
• เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2538 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 30 ลาน
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 30,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท โดย
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 40
ลานบาท
• บริษัทไดสรางโรงงานแหงใหมเพิ่มอีกหนึ่งแหง บนเนื้อที่ 23-0-3.2 ไรตั้งอยูเลขที่ 28 หมู
สวนที่ 2 หนา 12
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ที่ 2 ตําบลชัยมงคล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรองรับการความตองการของ
ตลาดน้ํามันหลอลื่นที่เพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2540 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 40
ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 40,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท
โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้น
เปน 80 ลานบาท
บริ ษัทประสบป ญหาทางการเงิ นจากคา เงินบาทลอยตั ว และเข า สูก ระบวนการปรั บ
โครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินตางๆ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 10 ลาน
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท โดย
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 90
ลานบาท
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 บริษัท เอลิแก็นซ แพคเกจจิ้ง จํากัดไดถูกจัดตั้งขึ้นดวยทุนจด
ทะเบียน 1 ลานบาท เพื่อจําหนายฝาขวดน้ํามันหลอลื่นที่นําเขาผานบริษัทใหแกลูกคา
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2547 บริษัท ปญจวัฒนามารเก็ตติ้ง จํากัดไดถูกจัดตั้งขึ้นโดยผูถือหุน
กลุมเดียวกับบริษัทดวยทุนจดทะเบียนเริม่ แรก 1 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแยก
การผลิตและการจําหนายออกจากกัน โดยบริษัทเปนผูผลิตและ PJM เปนผูจําหนาย
ผลิตภัณฑใหแกลูกคา
บริ ษั ท เริ ่ม ผลิ ต ชิ ้น ส ว นพลาสติ ก สํ า หรั บ ยานยนต เพื ่อ รองรั บ การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมยานยนต โดยเริ่มที่ชิ้นสวนพลาสติกในระบบแอร(Air Duct)สําหรับรถ
กระบะมิตซูบิชิ
บริษัทดํ าเนินการปรับโครงสร างหนี้กับสถาบันการเงินตางๆ แลวเสร็จ และไดปรั บ
โครงสร า งการดํ า เนิ นธุ ร กิ จของกลุ มบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ได ข ายสิ น ทรั พ ย หลั ก( ที่ ดิ น
อาคารโรงงานและเครือ่ งจักรในการผลิต)ใหแก PJM ตามเงื่อนไขการ Refinance ของ
สถาบั นการเงิ นแห งหนึ่งภายใตสั ญญาปรับโครงสรา งทางการเงิน และบริ ษัทไดเช า
สินทรัพยหลักดังกลาวบางสวนจาก PJM เพื่อทําการผลิตใหกับลูกคาที่ไมสามารถโอน
ไปให PJM ได
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 40
ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 40,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท
โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้น
เปน 130 ลานบาท
บริษัทขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับการขยายตัวของลูกคาประเภทนมและนมเปรี้ยว
สวนที่ 2 หนา 13
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โดยไดกอสรางอาคารโรงงานปลอดเชื้อ(Clean Room)ที่โรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ
ผลิตบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุนมและนมเปรี้ยวโดยเฉพาะ
บริษัทยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน (“BOI”) จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพื่อ
สิทธิประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคลและเพื่อสิทธิประโยชน จากการยกเวนอากร
นําเขาคาเครื่องจักรที่สั่งซื้อจากตางประเทศ โดยมีการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อกอสรางโรงงาน
ที่นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 12 ไร
บริษัทขยายกําลังการผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนตและบรรจุภัณฑพลาสติก
สําหรับอุตสาหกรรมน้ํามันหลอลื่น โดยไดเชาอาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปน
ทอง 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่โรงงานเทากับ 3,871.2 ตร.เมตร เพื่อรองรับ
ลูกคา ในกลุมชิ้ นส วนยานยนต และทํ า เลที่ ตั้งโรงงานดั งกล าวมี สถานที่ ตั้งอยู ใ กล กับ
โรงงานลูกคาซึ่งเปนผูผลิตรถยนตที่มีการเติบโตสูง
บริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อเพื่อ Refinance หนี้เดิมจากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง พรอมกับ
วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการ
บริ ษั ท ได ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร า งการดํ า เนิ นของกลุ มใหม โ ดยซื้ อสิ นทรั พ ย หลั กและ
กิจการตางๆ ทั้งหมดกลับมาจาก PJM ซึ่งการดําเนินการดังกลาวสวนใหญแลวเสร็จใน
เดือนมีนาคม 2553 และไดหยุดดําเนินธุรกิจใน PJM
บริษัทไดรั บการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส งเสริมการลงทุนสํ าหรับการ
ลงทุนในการสรางโรงงานที่อําเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่
1080(10)/2553 ลงวันที่ 27 มกราคม 2553
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2553 บริษัทไดเพิม่ ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 54 ลาน
บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 54,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท โดย
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน
184 ลานบาท
บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอยขึ้นในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใตชอ่ื บริษัท ปญจ
วัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกสําหรับบรรจุน้ําหลอลื่นสําหรับลูกคาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวเริ่มแรกที่ 900,000
ดอลลารสหรัฐ
เพื่อปรับโครงสรางกลุมบริษัท บริษัทไดซื้อหุนจากบริษัทตางๆ ทําใหบริษัทดังกลาวมี
สถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทในปจจุบัน ดังนี้
- MPC โดยซื้อหุนทั้งหมด 997 หุนจากผูถือหุนเดิมในราคาที่ตราไวหุนละ 2,500 บาท
รวมเปนเงิน 2,492,500 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
- EPC โดยซื้อหุนทั้งหมด 9,997 หุนจากผูถือหุนเดิมในราคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท
สวนที่ 2 หนา 14

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ป
•

•

•

•

•

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าํ คัญ
รวมเปนเงิน 999,700 บาท เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
บริษัทซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมปนทอง 2 เพิ่มอีกจํานวน 6-2-70.3 ไร เพื่อรองรับ
การเติบโตและการขยายงานในอนาคต เนื่องจากที่ดินที่ซื้อเพิ่มนี้อยูติดกับที่ดินเดิมที่
บริษัทไดซื้อไวเมื่อ ปลายป 2552 รวมเนื้อที่ที่ดินในนิคมอุ ตสาหกรรมปนทอง 2 ที่
บริษัทซื้อเทากับ 18-2-70.3 ไร โดยบริษัทอยูระหวางการดําเนินการกอสรางโรงงาน
แหงใหมบนที่ดิ นที่ซื้อในชวงปลายป 2552 และคาดวาจะเริ่มเปดดําเนินการผลิตได
ประมาณไตรมาสที่ 4 ป 2554 ทั้งนี้ ในสวนที่ดินที่ซื้อเพิ่มเติมเปนสวนตอขยายกําลังการ
ผลิต ซึ่งฝายบริหารคาดวาจะเริ่มกอสรางในป 2556
เดือ นสิงหาคม 2554 บริษั ทอนุ มัติ ให PJT เพิ่มทุนจดทะเบี ยนและชําระแล ว อี ก
1,300,000 ดอลลารสหรัฐ ทําให PJT มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 2,200,000
ดอลลารสหรัฐ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 บริษัทได
เพิ่มทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวอีก 36 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน
36,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม นักลงทุน
และพนักงานของบริษัทในราคาหุนละ 1,000 บาท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแลวเพิ่มขึ้นเปน 220 ลานบาท
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถือหุน ของบริษัท ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 มีมติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของบริษัทจาก 1,000 บาทตอหุน เปน 0.50 บาทตอหุน และ
มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 220 ลานบาท เปน 276 ลานบาท โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 112 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวใหแกประชาชนทั่วไปจํานวน 108 ลานหุน และเสนอขาย
ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานจํานวน 4 ลานหุน พรอมทั้งมีมติใหแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัดและเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ปญจวัฒนา
พลาสติก จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554

การปรับโครงสรางธุรกิจภายในกลุม
กอนการปรับโครงสรางธุรกิจ กลุมผูถือหุนเดิมมีการดําเนินธุรกิจโดยผานนิติบุคคล 4 แหงไดแก
บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (“บริษัท”) บริษัท ปญจวัฒนามารเก็ตติ้ง จํากัด (“PJM”) บริษัท มิลลแพค
จํากัด (“MPC”) และ บริษัท เอลิแก็นซ แพคเกจจิ้ง จํากัด (“EPC”) รวมเรียกวา “กลุมบริษัท” ซึ่งแตละบริษัทมี
การประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกเชนเดียวกัน
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ในป 2551 บริษัทไดปรับโครงสรางภายในกลุม โดยบริษัทไดจําหนายสินทรัพยหลักไดแก ที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรที่ใชในการผลิต ใหกับ PJM ในราคา 114.70 ลานบาท มูลคาบัญชีเมื่อวันที่ 1
กันยายน 2551 เทากับ 114.57 ลานบาท และบริษัทไดเชาสินทรัพยหลักดังกลาวบางสวนกลับมาจาก PJM เพื่อ
ใชในการประกอบธุรกิจโดยบริษัทไดจายคาเชาในอัตราเดือนละ 1.61 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทนําเงินที่ไดรับจาก
การขายสินทรัพยหลักดังกลาวไปจายชําระหนี้ใหกับสถาบันการเงินแหงหนึ่งจํานวน 112.11 ลานบาท สงผลทํา
ให ณ สิ้นป 2551 บริษัทไมมีภาระหนี้เงินกูยืมกับสถาบันการเงิน และมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน
63.45 ลานบาท โดยแหลงเงินทุนของ PJM ในการซื้อสินทรัพยหลักดังกลาวนัน้ มาจากการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงิน 84 ลานบาท รวมกับเงินเพิ่มทุนของ PJM อีกจํานวน 41.25 ลานบาท
ในป 2553 บริ ษัท มีค วามประสงคท่ี นํา หุน เขา จดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรัพ ย เอ็ม เอ ไอ จึ ง
ดํ า เนิ นการปรั บโครงสร า งภายในกลุ มใหม อีกครั ้ง โดยการรวมกลุ มบริ ษั ท ที ป่ ระกอบธุ ร กิ จใกล เ คี ย งและ
ตอเนื่องกันเขาไวดวยกัน เพื่อใหสะทอนผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของกลุมบริษัทโดยรวมและขจัด
ความขัดแยงทางผลประโยชนของกลุมบริษัท โดยใหบริษัทเปนบริษัทที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม
เอ ไอ และถือหุนในบริษัทอื่นๆ ซึ่งบริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางภายในกลุมบริษัทดังนี้
1. กลุมบริษัทไดหยุดประกอบธุรกิจใน PJM และไดโอนพนักงานทั้งหมดของ PJM มาเปนพนักงาน
ของบริษทั ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 และไดขายสินทรัพยหลักไดแกที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร
ของ PJM มูลคาตามบัญชีรวม 177.92 ลานบาท ในราคา 186.27 ลานบาท ใหแกบริษัทในเดือน
มีนาคม – พฤษภาคม 2553 จึงสงผลทําให PJM หยุดดําเนินการผลิตในป 2553 อยางไรก็ตามยัง
มีลูกคาบางสวนซึ่งไมสามารถโอนไปยังบริษัทไดทันที เนื่องจากเงื่อนไขสัญญาการซื้อขายสินคา
ของลูกคาบางรายยังไมสามารถทีจ่ ะโอนเปลีย่ นมือมาใหบริษัทไดทันที PJM จึงตองซื้อบรรจุ
ภัณฑพลาสติกที่บริษัทผลิตจากบริษัทเพื่อนําไปจําหนายตอใหกับลูกคาดังกลาว ซึ่งในป 2553
บริษัทมีรายไดจากการขายใหแก PJM เทากับ 4.47 ลานบาท
ในกลางป 2553 บริษัทไดรับโอนลูกคาสวนทีเ่ หลือมาจาก PJM เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงไมมี
รายการซื้อขายสินคาระหวางกันดังกลาวเกิดขึ้นอีก
นอกจากนี้ในป 2553 PJM ไดมีการลดทุนจดทะเบียนและจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ตามมติที่
ประชุมผูถือหุนดังนี้
- มติที่ประชุมวิ สามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 เมื่อวั นที่ 2 มิถุนายน 2553 อนุมัติใหลดทุนจด
ทะเบียนจากเดิม 44.00 ลานบาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท จํานวน 0.44 ลานหุนให
เหลือทุนจดทะเบียน 11 ลานบาท โดยลดมูลคาที่ตราไวเหลือหุนละ 25.00 บาท จํานวน 0.44
ลานหุน เมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 และอนุ มัติจายเงินป นผลให กับผูถือหุนจากกําไร
สะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุนละ 85.57 บาท เปนจํานวนเงินรวม 37.65 ลาน
บาท
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- มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2553 เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2553 อนุมัติใหลดทุนจด
ทะเบีย นจากเดิม 11.00 ลานบาท มู ลคาทีต่ ราไว หุน ละ 25.00 บาท จํา นวน 0.44 ลานหุ น
เหลือทุนจดทะเบียน 2.75 ลานบาท โดยลดมูลคาที่ตราไวเหลือหุนละ 6.25 บาท จํานวน 0.44
ลานหุน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
ทั้งนี้ เนื่องจาก PJM ไมไดประกอบธุรกิจและไมมีสินทรัพยเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจแลว PJM
จึงมีนโยบายที่จะจดทะเบียนยกเลิกบริษัทในอนาคต
2. เดิมบริษัทมีความตั้งใจที่จะหยุดการประกอบธุรกิจใน MPC ดังนั้นในวันที่ 1 มกราคม 2553 จึง
ไดโอนพนักงานของ MPC ทั้งหมดมาเปนพนักงานของบริษัทและใหบริษัทเชาอาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ ทั้งหมดของ MPC
ตอมาเมื่อคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนมีนโยบายสงเสริมการลงทุนใหแกวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม โดยอนุญาตใหนําเครื่องจักรที่ใชแลวมาใชในการผลิตและสามารถขอรับการ
สงเสริมการลงทุนได บริษัทจึงไดพิจารณาให MPC กลับมาดําเนินธุรกิจอีกครั้งโดยให MPC
เปนบริษัท ที่จะยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในลั กษณะของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ตามเงื่อนไขการลงทุนดังกลาว
ดังนั้นบริษัทจึงไดซื้อหุนทั้งหมดของ MPC จากผูถือหุนเดิมทําให MPC เปนบริษัทยอยของบริษัท
โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 มีมติใหบริษัท
ซื้อหุน MPC ในสัดสวนรอยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว โดยซื้อจากผูถือหุนเดิม
จํานวน 997 หุนในราคามูลคาที่ตราไวหุนละ 2,500 บาท รวมเปนเงิน 2.49 ลานบาท มูลคาตาม
บัญชีของสินทรัพยสุทธิเทากับ 2.72 ลานบาท เกิดเปนสวนต่ํากวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน 0.23 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดจายชําระเงินคาหุน MPC เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2554
MPC ไดยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนแลวเมื่อเดือนพฤษภาคม 2554 และบริษัทไดยกเลิก
การเชาอาคารและอุปกรณจาก MPC และ MPC ไดกลับมาดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนาย
บรรจุภัณฑพลาสติกตัง้ แตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
3. บริษัทไดซื้อหุน EPC จากผูถือหุนเดิมและทําให EPC เปนบริษัทยอยของบริษัท โดยที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ซึ่งมีมติใหบริษัทซื้อหุน EPC ใน
สัดสวนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว โดยซื้อจากผูถือหุนเดิมจํานวน 9,997 หุนใน
ราคาตามมูลคาที่ตราไวหุนละ 25 บาท รวมเปนเงิน 0.25 ลานบาท มูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
สุทธิเทากับ 3.08 ลานบาท เกิดเปนสวนต่าํ กวาทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
2.83 ลา นบาท ทั้งนี้บริษัทไดจายชํา ระเงินคา หุน EPC เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 และในวั น
เดียวกัน EPC ไดเรียกชําระคาหุนสวนที่เหลืออีกหุนละ 75 บาท จํานวน 10,000 หุน รวมเปนเงิน
0.75 ลานบาท
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4. บริษัทไดขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ โดยที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2554 มีมติอนุมัติใหบริษัทขยายการลงทุนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
เปดบริษัทยอยในเมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑ
พลาสติกสําหรับบรรจุน้ํามันหลอลื่น เพื่อจําหนายใหแกลูกคาในประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมีทุนจดทะเบียน 900,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 27.9 ลานบาท อัตราแลกเปลี่ยนที่
31 บาทตอดอลลารสหรัฐ) ภายใตชื่อบริษัท ปญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด(PJT) และได
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 ตอมาในเดือนสิงหาคม 2554 PJT ไดเพิ่ม
ทุ น จดทะเบี ย นอี ก 1,300,000 ดอลล า ร ส หรั ฐ รวมเป น ทุ น จดทะเบี ย นและเรี ย กชํ า ระแล ว
2,200,000 ดอลลารสหรัฐ (ประมาณ 68.2 ลานบาท อัตราแลกเปลี่ยนที่ 31 บาทตอดอลลารสหรัฐ)
2.2 การประกอบธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติกประเภทขวดและฝา
และชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต ผลิตภัณฑของบริษัทสามารถนําไปใชงานไดในอุตสาหกรรม
หลายประเภท โดยในปจจุบันบริษัทมุงเนนการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑเพื่อขึ้นรูปเปนบรรจุภัณฑ
พลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑไดหลากหลายประเภท เชน น้าํ มันหลอลื่น นมและนมเปรี้ยว สินคา
อุปโภคและบริโภค สารเคมีสําหรับการเกษตร เปนตน และชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนต ปจจุบัน
บริษทั มีโรงงานผลิตสินคา 4 แหง ดังนี้
1. โรงงานที่ตั้งอยูที่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตหลักรวม 12
เครื่อง คิดเปนกําลังการผลิตรวมประมาณ 3,377 ตันตอป
2. โรงงานที่ตั้งอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตหลักรวม 70 เครื่อง
คิดเปนกําลังการผลิตรวมประมาณ 13,278 ตันตอป
3. โรงงานที่ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 2 อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีเครื่องจักรที่ใชใน
การผลิตหลักรวม 19 เครื่อง คิดเปนกําลังการผลิตรวมประมาณ 4,124 ตันตอป
4. โรงงานที่ตั้งอยูที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตหลักรวม 4
เครื่อง คิดเปนกําลังการผลิตรวมประมาณ 746 ตันตอป
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โครงสรางของบริษทั และบริษทั ยอย
บริษทั ปญ จวัฒนาพลาสติก จํากัด
(มหาชน)
99.95%

99.97%

100.00%

บริษัท มิลลแพค จํากัด

บริษัท เอลิแก็นซ
แพคเกจจิ้ง จํากัด

บริษัท ปญจวัฒนา (เทียนจิน)
พลาสติก จํากัด

ผลิตและจําหนายภาชนะบรรจุภัณฑ
พลาสติ ก

จําหนายฝาขวดน้ํามันหลอลื่น
ซึ่งนําเขาผานบริษั ท

ผลิตและจําหนายภาชนะบรรจุภัณฑ
พลาสติ กสําหรั บน้ํามันหลอ ลื่น

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
บริษทั มิลลแพค จํากัด (MPC)
บริษัท มิลลแพค จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2533 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ลาน
บาท ปจจุบัน MPC มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 15 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 6,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 2,500 บาท โดยเปนบริษัทยอยของบริษัทซึ่งถือหุนในสัดสวนรอย
ละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว MPC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายภาชนะบรรจุภัณฑ
พลาสติก ปจจุบัน MPC มีโรงงานตั้งอยูที่เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
เดิมบริษัทมีความตั้งใจที่จะหยุดการประกอบธุรกิจใน MPC ดังนั้นในวันที่ 1 มกราคม 2553 จึง
ไดโอนพนักงานของ MPC ทั้งหมดมาเปนพนักงานของบริษัทและใหบริษัทเชาอาคารโรงงาน เครื่องจักร
และอุปกรณ ทั้งหมดของ MPC
จากการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ออกมาตรการพิเศษตามประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2553 เรื่องนโยบายสงเสริมการลงทุนแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
ประกาศฉบับแกไขที่ 2/2554 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 และ 17 มกราคม 2554 ตามลําดับ ในการใหสิทธิ
ประโยชนจากการนําเครื่องจักรที่ใชแลวในประเทศมาใชในผลิต MPC จึงไดยื่นขอรับการสงเสริมการ
ลงทุนในลักษณะของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดังกลาวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และ
บริษัทไดยกเลิกการเชาอาคารและอุปกรณจาก MPC ซึ่ง MPC ไดเริ่มกลับมาดําเนินธุรกิจในนามของ
MPC ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
MPC ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑพลาสติก โดยเนนการผลิตบรรจุภัณฑพลาสติก
เพื่อบรรจุน้ํามันหลอลื่นใหแกลูกคาขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีความตองการบรรจุภัณฑที่มีขนาดและ
ลักษณะตามมาตรฐานทัว่ ไป
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บริษทั เอลิแก็นซ แพคเกจจิง้ จํากัด(EPC)
บริษัท เอลิแก็นซ แพคเกจจิ้ง จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2546 ปจจุบัน EPC มีทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 1 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 100 บาท โดยมีบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว EPC
ประกอบธุรกิจจําหนายฝาขวดน้ํามันหลอลืน่ ที่นําเขาโดยบริษัทเพื่อจําหนายใหแกลูกคา
บริษัท ปญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด (PJT)
บริ ษั ท ได จัด ตั้ ง บริ ษั ท ย อ ยในเมื อ งเที ย นจิ น ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น เมื อ่ วั น ที ่ 14
กุมภาพันธ 2554 โดยใชชื่อวา บริษัท ปญจวัฒนา (เทียนจิน) พลาสติก จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและ
จํา หน า ยภาชนะบรรจุภั ณ ฑพ ลาสติ กสํ า หรั บ บรรจุน้ํา มันหลอลื ่นให แก ลูกค า ในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น มี ส ถานที ่ตั ้ง อยู ใ กล กั บ ลู ก ค า หลั ก คื อ เชฟรอน เอ็ ก ซ ซ อนโมบิ ล ซึ ่ง มี โ รงงานบรรจุ
น้ํามันหลอลื่นตัง้ อยูในบริเวณใกลเคียงกัน ณ เดือนสิงหาคม 2554 มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
เทากับ 2,200,000 ดอลลารสหรัฐ หรือประมาณ 68.2 ลานบาท (อัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 31 บาทตอดอล
ลารสหรัฐ) โดยบริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 PJT ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
และจํ า หน า ยบรรจุ ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก สํ า หรั บ บรรจุ น้ ํา มั น หล อ ลื ่น ให แ ก ลู ก ค า ในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเปนตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงจากปริมาณประชากรทีม่ ีกวา 1,300 ลานคน 1 และ
จํานวนยอดขายรถยนตในประเทศประมาณ 18 ลานคันตอป 2 ทั้งนี้ PJT ไดเชาที่ดินพรอมอาคารโรงงาน
เพือ่ ใชประกอบการผลิตจาก Wang Tai Industrial Development Co.,Ltd.ซึ่งตั้งอยูใน Wang Tai Industrial
Development Zone ปจจุบัน PJT ไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยเรียบรอยแลวเมื่อเดือนเมษายน ป 2554 ที่
ผานมา
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
บริษทั

1.

2.

ทุนที่เรียก
ชําระแลว

สัดสวน
ผลิตภัณฑ
การถือหุน
(รอยละ)
บริษัท มิลลแพค จํากัด
15.00 ลานบาท 99.95 บรรจุ ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก โดยเน นการผลิ ต
บ ร ร จุ ภั ณ ฑ พ ล า ส ติ ก เ พื ่อ บ ร ร จุ
น้ าํ มั น หล อ ลื ่น ให แ ก ลู ก ค า ขนาดกลาง
และขนาดยอม
บริษัท เอลิแก็นซ แพคเกจจิ้ง จํากัด 1.00 ลานบาท 99.97 ฝาขวดน้ํามันหลอลื่น

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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บริษทั

3.

ทุนที่เรียก
ชําระแลว

บริ ษั ท ป ญ จวั ฒ นา (เที ย นจิ น ) 2.2 ลานดอล
พลาสติก จํากัด
ลารสหรัฐ

สัดสวน
ผลิตภัณฑ
การถือหุน
(รอยละ)
100.00 บรรจุ ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก สํ า หรั บ บรรจุ
น้าํ มันหลอลื่นสําหรับลูกคาในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

2.3 โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบเสมือนงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 – 2553
และงบการเงินรวมงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 เปนดังนี้

ภาชนะบรรจุภัณฑน้ํามันหลอลื่น
- PJW
- PJT
- PJM
- EPC
- MPC
รวม
ภาชนะบรรจุภัณฑนมและนมเปรี้ยว
- PJW
- PJT
- PJM
- EPC
- MPC
รวม
ภาชนะบรรจุภัณฑสินคาอุปโภคและบริโภค
- PJW
- PJT
- PJM
- EPC
- MPC
รวม
ภาชนะบรรจุภัณฑเคมีสําหรับการเกษตร
- PJW
- PJT

ป 2551
ลานบาท รอยละ

ป 2552
ลานบาท รอยละ

ป 2553
ลานบาท รอยละ

ป 2554 (ม.ค.-ก.ย.)
ลานบาท รอยละ

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
ชิ้นสวนยานยนต
- PJW
- PJT
- PJM
- EPC
- MPC
รวม
อื่นๆ
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รายไดรวม

ป 2551
ลานบาท รอยละ
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

ป 2552
ลานบาท รอยละ
52.34
4.95
52.89
5.00

ป 2553
ลานบาท รอยละ
0.70
0.05
56.76
4.10

ป 2554 (ม.ค.-ก.ย.)
ลานบาท รอยละ
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

1/ ในป 2551 รายไดอื่นไมรวมกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 63.45 ลานบาท

7.30
7.30
1.99
99.33
0.67
100.00

10.20
10.20
1.58
99.00
1.00
100.00

2.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ
1. บริ ษัท จะยังคงดํ าเนินนโยบายการเติ บโตของธุ รกิ จผลิ ตบรรจุภั ณ ฑพ ลาสติ กไปยังกลุ มลู กค า ที ่
หลากหลายอุตสากรรมมากขึ้น เพื่อเสริมสรางโอกาสในการเติบโตทั้งดานยอดขายและกําไรรวมทั้ง
ชวยกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพารายไดจากอุตสาหกรรมใดๆมากเกินไป
2. บริษัทจะพัฒนาการดําเนินงานในทุกๆดานอยางตอเนื่อง ทั้งดานการตลาด การบริหารการผลิต การ
วิจัยและพัฒนา ฯลฯ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของกลุม บริษัทใหสูงขึ้น เพื่อให
บริษทั มีความสามารถในการแขงขันในตลาดตางๆ
3. บริษัทมีนโยบายทีจ่ ะขยายการลงทุนไปยังตางประเทศในอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวของ โดยเฉพาะใน
กลุมอุตสาหกรรมและประเทศที่บริษัทสามารถแขงขันได ทั้งในรูปแบบการรวมทุน การซื้อกิจการ
หรือการลงทุนเองทั้งหมด เพื่อสรางการเติบโตและสรางมูลคาเพิ่มใหแกกลุมบริษัท โดยในขณะนี้
บริษัทไดเริ่มลงทุนผลิตภาชนะบรรจุภัณฑพลาสติกบรรจุน้ํามันหลอลื่นที่เมืองเทียนจิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไดเริ่มผลิตตั้งแตเดือนเมษายนป 2554
4. บริษัท ยังคงมุงเนนที่จะขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนพลาสติกสําหรับยานยนตอยาง
ตอเนื่อง โดยมีเปาหมายที่จะเปนผูผลิตที่มีคุณภาพ และเปนทางเลือกในอันดับตนๆ ของลูกคา
ผูผลิตรถยนตรายใหญ
5. บริษัท มีความมุงมั่นในการนําระบบ TPM (Total Productive Maintenance) เขามาใชเปนเครื่องมือ
หลักในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครือ่ งจักรและการผลิต ซึง่ จะสงผลใหบริษัท
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10.78
10.78
1.14
99.79
0.21
100.00

บริษทั ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
สามารถผลิตสินคาไดอยางมีคุณภาพดวยตนทุนที่แขงขันได ทัง้ นี้บริษัทจะทําการยื่นขอรับรางวัล
TPM Excellence Award จากองคกร JIPM ประเทศญี่ปุน โดยที่ JIPM เปนองคกรที่มีบทบาทในการ
รับรองระบบ TPM ใหแกองคกรที่มีชื่อเสียงตางๆ ทั่วโลก ทั้งนี้องคกรที่ไดรับการรับรองรางวัล
TPM จาก JIPM จะถือวาเปนองคกรที่มีระบบการจัดการการผลิตในระดับโลก (World Class)
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