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ที่ บมจ.2555/010 

วันที่  27 กรกฎาคม  2555 

เรื่อง    รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์  

เรียน   ผู้ถือหุ้น 

อ้างถึง   1.  สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 
 2.  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) ของบริษทั ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
 3.  งบการเงินของบริษัท ปัญจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ฉบบัสอบทาน ส าหรับงวด 3 เดือน  ส้ินสุด

วันที่ 31 มีนาคม 2555 

ด้วยบริษทั ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”)  ได้จัดให้มีการประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที ่4/2555 เมื่อวันที ่9 กรกฎาคม 2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างและส่ังซื้อเครื่องจักรที่
โรงงานของบริษทัฯ  สาขาจังหวัดชลบุรี และโครงการส่วนขยายอาคารคลีนรูมและส่ังซื้อเครื่องจักร และก่อสร้าง
อาคารคลังสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ที่สาขาสมุทรสาคร รวมทั้งเพื่ออนุมตัิให้บริษัทฯจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมตามทีฝ่่ายจัดการเสนอ 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัอินุมัติโครงการลงทุนก่อสร้างและส่ังซื้อ
เคร่ืองจักรทีโ่รงงานของบริษทัฯ  สาขาจังหวัดชลบุรี และโครงการส่วนขยายอาคารคลีนรมูและส่ังซื้อเครื่องจักร และ
ก่อสร้างอาคารคลังสินค้าที่โรงงานของบริษทัฯ และบริษัทย่อย  ที่สาขาสมุทรสาคร และอนุมตัิให้บริษัทฯจัดหาแหล่ง
เงินทุนที่เหมาะสมตามทีฝ่่ายจัดการเสนอ 

โดยการท ารายการดังกล่าว   ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพยท์ี่มีมูลค่าขนาดรายการเข้าลักษณะเป็น  
รายการประเภทที ่ 2 ตามวธิีการค านวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน  ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่ีนัยส าคญัทีเ่ข้าข่ายเป็นการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 
2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  บรษิัทฯจึงมีหน้าที่ต้องจดัท ารายงานสารสนเทศของรายการ ดังที่ปรากฎใน
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามบัญชี 1 และบัญชี 2 

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองวา่ ข้อความในสารสนเทศฉบบันี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และได้
จัดท าขึ้นดว้ยความรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดผลประโยชนข์องผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

(นายวิวรรธน์  เหมมณฑารพ)  (นายสาธิต  เหมมณฑารพ) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชือ่ผูกพันบริษัท 
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สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามบัญชี 1 
ของ 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
___________________________________ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 

มติคณะกรรมการบริษัท ปญัจวฒันาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 
 

2. รายละเอยีดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงาน 2 หลัง ที่จงัหวัดชลบุร ี
 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า รวมถงึการจัดท าระบบคลีนรมูซึ่งเป็นส่วนขยายอาคารคลีนรมูเดิมที่

จังหวัดสมุทรสาคร 
 เคร่ืองจักรอุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตที่โรงงานสาขาจังหวัดชลบุร ีและที่โรงงานสาขา

จังหวัดสมุทรสาคร 
 

3. รายละเอยีดของผูซ้ื้อและผูข้าย 

 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานที่จังหวัดชลบุรี อาคาร C 
ผู้ว่าจ้าง :  บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
ผู้รับจ้าง :   อยู่ระหว่างการสรรหา 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย : ไม่ม ี

 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานที่จังหวัดชลบุรี อาคาร D 
ผู้ว่าจ้าง  :  บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
ผู้รับจ้าง :   การก่อสร้างคาดว่าจะเร่ิมกลางป ี2557 

 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า รวมถงึการจัดท าระบบคลีนรมูซึ่งเป็นส่วนขยายอาคารคลีนรมูเดิมที่
จังหวัดสมุทรสาคร 
ผู้ว่าจ้าง  :  บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) 
ผู้รับจ้าง :   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กาญจนบุรีพงษ์สวัสด์ิก่อสร้าง และบริษัท กูลกจิ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย : ไม่ม ี

 เคร่ืองจักรอุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตที่จังหวัดชลบรุี และจังหวัดสมทุรสาคร 
ผู้ซื้อ  :  บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัท มิลล์แพค จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ผู้ขาย :   ผู้ขายเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตที่เกี่ยวกับสายการผลิตบรรจุภัณฑ์

พลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต ์ ซึ่งประกอบธุรกจิดังกล่าวเปน็ปกติทั่วไป ซึ่งมทีั้งในและ
ต่างประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผูข้าย : ไม่ม ี
 

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและมูลค่า ขนาดของรายการ 

 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานที่จังหวัดชลบุรี 2 หลัง ได้แก่ อาคาร C และอาคาร D มูลค่าโครงการ
ก่อสร้างประมาณ 150 ล้านบาท 
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 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า รวมถึงการจัดท าระบบคลีนรูมซึ่งเป็นส่วนขยายอาคารคลีนรูมเดิมที่
จังหวัดสมุทรสาคร มูลค่าโครงการก่อสร้างประมาณ 25 ล้านบาท 

 เคร่ืองจักรอุปกรณ์ รวมถงึระบบสนับสนุนการผลิตที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมทุรสาคร เพื่อรองรับ
การขยายตัวของธุรกจิผลิตบรรจภุัณฑ์และชิ้นส่วนยานยนต์ มูลคา่งบประมาณ 391 ล้านบาท 

รวมมูลค่าโครงการทั้งส้ิน 566 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ค านวณจากงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที ่31 มีนาคม 2555   

เน่ืองจากขนาดของรายการ เทา่กับร้อยละ 42 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามวิธีการค านวณขนาด
รายการโดยใช้เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ ทจ.20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการท ารายการทีม่นีัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 
2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยบริษทัฯจงึมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศตอ่ตลาดหลักทรัพย์ฯและท าหนังสือเวียนให้ผูถ้ือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับตัง้แตว่ันที่
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 

5. รายละเอยีดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

 โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานที่จังหวัดชลบุรี อาคาร C และอาคาร D 
- อาคารโรงงานและคลังสินค้า 2 ชั้น 2 หลังรวมทั้งส่วนถนน รั้วและระบบสาธารณูปโภค ตั้งอยูบ่น

ที่ดิน โฉนดเลขที่ ฉ.129976 กรรมสิทธิข์องบรษิัทฯ ทีด่ินมีภาระผูกพัน โดยจ านองเป็น
หลักประกันสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย มูลค่าโครงการทั้งส้ินประมาณ 150 ล้านบาท โดย
อาคาร C เริ่มก่อสร้างในกลางปี 2555 และอาคาร D เริ่มก่อสร้างในกลางปี 2557 

 โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า รวมถงึการจัดท าระบบคลีนรมูซึ่งเป็นส่วนขยายอาคารคลีนรมูเดิมที่
จังหวัดสมุทรสาคร 
- อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 1 หลัง ตั้งอยู่บนที่ดิน โฉนดเลขที่ ฉ.12630 กรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ที่ดนิมี

ภาระผูกพัน โดยจ านองเป็นหลักประกันสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย มูลค่าโครงการประมาณ 
10 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในกลางปี 2555 

- ส่วนงานต่อขยายระบบคลีนรูม อาคารคลีนรูม ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเดิมเป็นส่วนคลังสินค้า บริษัทฯได้
ท าการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าใหม่ และท าการปรับปรุงขยายก าลังการผลิต โดยจัดท าระบบ
ระบบคลีนรูม ซึ่งอาคารคลีนรูมดังกล่าวตั้งอยูบ่นที่ดินโฉนดเลขที่ ฉ.12630 กรรมสิทธิข์องบรษิทัฯ 
ที่ดินมีภาระผูกพัน โดยจ านองเป็นหลักประกันสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทย มูลค่าโครงการ
ประมาณ 15 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างในกลางปี 2555 

 เคร่ืองจักรอุปกรณ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการผลิตที่จังหวัดชลบรุี และจังหวัดสมทุรสาคร 
- เคร่ืองจักรประเภท เคร่ืองเป่าขึน้รูป เคร่ืองฉีด เคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองติดสติกเกอร์ เคร่ืองพิมพ์ เคร่ือง

หุ้มฟิลม์ แม่พมิพ์ สายการผลิตประกอบ ตัด เจาะ ทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถงึระบบสนับสนุนการ
ผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสายการผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติกและชิ้นส่วนยานยนตพ์ลาสติก มูลค่าการ
ลงทุน ประมาณ 391 ล้านบาท โดยส่ังซื้อและน าเข้าในระหว่างป ี2555 - 2558 

 

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมลูค่าสิ่งตอบแทน 

รวมมูลค่าโครงการลงทุนก่อสร้างและส่ังซื้อเครื่องจักรทีโ่รงงานของบริษัทฯ สาขาจงัหวัดชลบุรี และ
โครงการส่วนขยายอาคารคลีนรมูและส่ังซื้อเครื่องจักร และก่อสร้างอาคารคลังสินค้าที่โรงงานของบริษัทฯ และบริษัท
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ย่อย ที่สาขาจงัหวัดสมุทรสาคร  ทั้งส้ิน 566 ล้านบาท  โดยเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา ผู้รับจ้าง ผูข้ายที่ไม่
มีความสัมพันธ์ หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามนิยามรายการเกี่ยวโยงกันประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที ่
ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏบิตัิการของบรษิัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 

 
7. แหล่งเงินทุนที่ใช ้

 เงินค่าหุ้นเพิ่มทุนที่ได้รับช าระ จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทนุ ตามวตัถุประสงค์การใช้เงินทนุเพิ่ม
ทุน  ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน ส่วนที่ 2 หน้า 2  ข้อ 1  การซื้อเคร่ืองจักรของบริษัท
ฯ และบรษิัทย่อย จ านวน 100 ล้านบาทและข้อ 2 ก่อสร้างโรงงานเพื่อรองรับการขยายธุรกจิของบริษัท
ฯ และบริษทัย่อย 100 ล้านบาท  รวมทัง้สิ้น 200 ล้านบาท 

 การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ระยะเวลา 5-7 ปี  
 เงื่อนไข  :  ห้ามจ่ายเงินปันผลเมื่อเกิดการผิดนัดช าระหนี ้

 
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับบริษัท 

 รองรับการเติบโตของตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์นมและชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีอัตราการเติบโตเกิน
กว่าร้อยละ 30-50 ต่อปี 

 บริหารต้นทุนการผลิต โดยการลงทุนเครื่องจักรที่เป็นระบบอัตโนมัต ิ เพิ่มผลผลิตและลดการพึ่งพา
แรงงาน โดยเคร่ืองจักรเดิมจะถกูน าไปปรับใช้ในผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่นๆ 

 การลงทุนเครื่องจักรและอาคารใหม่ เพื่อเข้ารับการสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน BOI เพื่อรับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร 

 
9. เง่ือนไขการเข้าท ารายการ 

 การด าเนินการในรายการดังกล่าวข้างต้น จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามวิธีการค านวณขนาด
รายการโดยใช้เกณฑม์ูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑใ์นการท ารายการทีม่ีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบยีนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่ง
สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที ่ 29 ตุลาคม 2547 โดยบรษิัทฯจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพยฯ์และท าหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันทีแ่จ้งตลาด
หลักทรัพยฯ์ 

 
10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

 อนุมัติโครงการลงทุนดังกล่าว 
 

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษทัที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ้ 10 

  - ไม่มี – 
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สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามบัญชี 2 
ของ 

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
___________________________________ 

1. ข้อมูลบริษัทและแนวโน้มธุรกิจ 

บริษัท ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”หรือ“PJW”) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและ
จ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภท ขวดและฝา และชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับยานยนตท์ี่มีคณุภาพ ตามรูปแบบ
ความต้องการใช้งานของลูกค้าซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ทีม่ีตราสินค้า(Brand) ที่เป็นที่รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภค
โดยทัว่ไป   การผลิตสินค้าของบริษัทฯ จะมาจากกระบวนการผลิตหลัก 2 ประเภท  คือการเป่า (Blow Molding)  
ได้แก่ บรรจภุัณฑ์ประเภทขวดและแกลลอนในรูปทรงต่างๆ และการฉีด (Injection Molding)ได้แก่ ฝาขวดและ
ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับรถยนตแ์ละรถจักรยานยนต์  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่บริษทัฯ ผลิตบรรจุภัณฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุ
สินค้าหลากหลายประเภทไดแ้ก ่น้ ามันหล่อล่ืน นมและนมเปรี้ยว  สินค้าอุปโภคบริโภค บรรจุภณัฑ์สารเคมีส าหรับใช้
ในการเกษตร และ ชิ้นส่วนพลาสติกส าหรับรถยนตแ์ละรถจักรยานยนต์ เป็นต้น   โดยบริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 บริษทั
ได้แก่ (1) บริษัท มิลล์แพค จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก (2) บริษัท เอลิแก็นซ ์
แพคเกจจิ้ง จ ากัด ประกอบธุรกิจจ าหน่ายฝาขวดน้ ามันหล่อล่ืน  (3) บริษัท ปัญจวฒันา(เทียนจิน)พลาสติก จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายบรรจุภัณฑพ์ลาสติกส าหรับบรรจุน้ ามันหล่อล่ืน ใหแ้ก่ลูกค้าในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

แนวโนม้ธุรกจิในอนาคต แม้ว่าปัจจยัแวดล้อมต่างๆ จะมีความผันแปรเป็นอย่างมาก ทัง้อิทธพิลด้าน
เศรษฐกิจโลก การย้ายฐานการผลิตในบางอตุสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากผลกระทบการแข็งค่าของเงินเยน 
ความมีเสถียรภาพทางการเมือง นโยบายต่างๆของภาครัฐ ตลอดจนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
กระทบต่อทั้งผู้อุปโภคบริโภคสินค้าโดยตรงและด้านผู้ประกอบการที่ต้องการปรับตัว  ทั้งนี ้ บริษัทฯได้เล็งเห็นทัง้
โอกาสและอุปสรรคจากปัจจัยข้างต้น จงึได้เตรียมพฒันาบุคลากรและพัฒนาระบบงานเพื่อรักษามาตรฐานการผลิต
อันเป็นยอมรับของลูกค้า โดยเสริมสร้างความแขง็แรงทางการตลาด การควบคมุต้นทุน การเสริมประสิทธิภาพและ
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ทัง้นี ้  การลงทุนขยายก าลังการผลิตในโครงการก่อสร้างโรงงานและส่ังซื้อเครื่องจักรที่
ทันสมัยที่สาขาจังหวัดสมทุรสาครและสาขาจังหวัดชลบุรีของบรษิัทฯและบริษัทย่อย เป็นการลงทุนเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพบนต้นทุนทีม่ีการจัดการที่ดีได้ โดยฝ่าย
บริหารของบริษัทฯตั้งเป้าหมายรักษาอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเติบโตดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ์อาหาร และกลุ่ม
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต ์ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเชิงบวกของ AEC อันเน่ืองจากอุตสาหกรรมทั้งสอง
อุตสาหกรรมนั้น ได้ถูกก าหนดจากภาครัฐให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาภาคอุตสาหกรรม
และการส่งออกของไทย 
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2. งบการเงินรวมของบริษทั ปญัจวัฒนาพลาสติก จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส าหรับปี 2552 ถึง ไตรมาส 1 ปี 2555  สรุปได้ดังน้ี 

กลุ่มบริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยการรวมกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกันเขา้ไว้ดว้ยกัน 
กล่าวคือ บริษัทฯ ขายสินทรัพยใ์นการด าเนินงานให้กบั PJM และ ในปี 2553 PJM ขายสินทรพัย์ด าเนินงานกลับคืน
ให้กับบริษัทฯ ต่อมาในไตรมาสที่ 1/2554 บริษทัฯ ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ MPC และ EPC ในสัดส่วนร้อยละ 
99.95 และ 99.97 ของทุนจดทะเบียนเรียกช าระแล้วตามล าดบั รวมถึงได้มีการลงทุนใน PJT ในสัดส่วนร้อยละ 
100.00 ของทุนจดทะเบยีนเรียกช าระแล้ว ส่งผลท าให้ตัง้แต่ปลายไตรมาสที ่1 ของป ี2554 เป็นต้นไป บรษิัทฯ PJM  
MPC EPC และ PJT  (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษทั”)  ถูกรวมเข้าเป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน ในลักษณะ
ของการซื้อสินทรัพย์สุทธ ิและการซ้ือหุ้นทุน  

ดังนั้น บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจึงได้จัดท างบการเงินเสมือนงบการเงินรวมประจ าปี 2552-2553 ขึน้ 
ภายใต้สมมติฐานว่าบริษทัฯ PJM MPC และ EPC มีการด าเนินธุรกิจภายใตก้ารควบคมุเดียวกัน โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์เปรยีบเทยีบงบการเงินของกลุ่มบรษิัท และให้เห็นถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
กลุ่มบริษัท 

 

     งบเสมือนงบการเงินรวม  งบการเงินรวม 

    
ปี 2552 ปี 2553 ปี 25541/ 

ไตรมาส 
1/25551/ 

งบแสดงฐานะการเงิน         

  บริษัทฯ    

  PJM   
1/ 

1/ 

  MPC    

  EPC    

  PJT2/ - -  

งบก าไรขาดทุน         

  บริษัทฯ    

  PJM   
1/ 

1/ 

  MPC    

  EPC    

  PJT2/ - -  
 

1/   การจัดท างบการเงินรวม  ได้รวมฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของ PJM เข้ามาดว้ยเนื่องจากถือไดว้่าเป็นกิจการท่ีมีการ
ควบคมุร่วมกันหรือมีอิทธิพลอยา่งมนีัยส าคัญ  

2/ บริษัทฯ ได้จัดตัง้ PJT ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2554 
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12 เดือน 3 เดือน

งบเสมือนงบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

รายการ  31 ธ.ค. 52  31 ธ.ค. 53  31 ธ.ค. 54 (ม.ค. - มี.ค. 55) ( ม.ค.-มี.ค.54)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

รายได้จากการขาย 1,051.21 99.33      1,371.33 99.00      1,640.17 99.79      514.95     99.38      428.15  99.80     

รายได้อื่น 7.07       0.67        13.88     1.00        3.50       0.21        3.22        0.62        0.88     0.20       

รวมรายได้ 1,058.28 100.00   1,385.21 100.00   1,643.67 100.00   518.16      100.00   429.03  100.00  

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 847.51    80.08      1,089.17 78.63      1,285.97 78.24      406.02     78.36      333.61  77.76     

ค่าใช้จ่ายในการขาย 22.59     2.13        34.07     2.46        43.05     2.62        12.97      2.50        10.48    2.44       

ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 44.73     4.23        59.52     4.30        70.10     4.26        21.60      4.17        17.71    4.13       

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 23.65     2.23        30.76     2.22        38.07     2.32        8.95        1.73        10.48    2.44       

รวมค่าใช้จ่าย 938.48     88.68    1,213.52 87.61    1,437.19 87.44    449.54      86.76    372.27  86.77    

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 119.80    11.32      171.69    12.39      206.48    12.56      68.62      13.24      56.76    13.23     

ตน้ทุนทางการเงิน 5.81       0.55        11.06     0.80        20.85     1.27        7.00        1.35        3.35     0.78       

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 113.99    10.77      160.63    11.60      185.63    11.29      61.63      11.89      53.40    12.45     

ภาษเีงินได้ 32.27     3.05        41.24     2.98        40.33     2.45        9.65        1.86        12.46    2.90       

ก าไรสุทธิ 81.72       7.72      119.39     8.62      145.30     8.84      51.97        10.03    40.95     9.54     

ตารางที่ 1 : ตารางสรุปงบก าไรขาดทุน 

 
ผลการด าเนินงาน 

เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน รอบระยะเวลา 12 เดือน ส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม  2552–2554  สรุปได้ดังนี ้

- รายได้รวมของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย เท่ากบั 1,058.28 ล้านบาท และ 1,385.21 ล้านบาท ในป ี 2552-
2553 ตามล าดับ และเท่ากับ 1,643.67 ล้านบาท ส าหรับปี 2554 โดยรายได้รวมเฉล่ียร้อยละ 99.00 มาจาก
รายได้จากการขาย และเฉล่ียร้อยละ 1.00 มาจากรายได้อื่น 

- อัตราก าไรขั้นต้นเท่ากบัร้อยละ 19.38 ร้อยละ 20.58 และร้อยละ 21.60  ในป ี2552-2553 และ ส าหรับป ี
2554 ตามล าดับ อัตราก าไรสุทธิร้อยละ 7.72 ร้อยละ 8.62 และร้อยละ 8.84 ในปี 2552-2553 และส าหรบั 
ปี 2554 ตามล าดับ บริษทัฯ มีแนวโน้มความสามารถท าก าไรได้ดีอย่างต่อเนื่องจากความสามารถในการ
บริหารประสิทธภิาพการผลิตของเคร่ืองจักรและการบรหิารจัดการต้นทุนโดยลดของเสียจากการผลิต 

- ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร ได้แก่ ค่าจ้างรายเดือน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  
ค่าขนส่งสินค้า และอื่นๆ เท่ากับ 90.99 ล้านบาท 124.34 ล้านบาท และ 151.22 ล้านบาท ในป ี2552-2553 
และ ปี 2554 ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 8.59 ร้อยละ 8.98 และร้อยละ 9.20 ในป ี 2552-2553 และ
ส าหรับปี 2554ของรายได้รวม ตามล าดับ  การเพิ่มขึ้นของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเกิดจากการ
เติบโตของยอดขายและการขยายโรงงานที่ชลบุรี 
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งบเสมือนงบการเงินรวม งบการเงินรวม

รายการ ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 มี.ค. 55

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 22.73      4.02       22.42      2.91       52.80      4.43       139.43    10.35     

ลกูหนีก้ารค้า 200.20    35.44     219.68    28.49     305.75    25.68     329.31    24.45     

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 3.60       0.64       2.00       0.26       -         -         -         -         

สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 65.06      11.52     73.52      9.53       123.68    10.39     117.83    8.75       

ลกูหนีอ้ื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.02       0.00       0.02       0.00       -         -         -         -         

เงินมัดจ าการซือ้สินทรพัย์ 19.62      3.47       13.53      1.75       22.39      1.88       9.56       0.71       

เงินมัดจ าค่าจ้างท าแม่พมิพ์ 2.56       0.45       6.01       0.78       10.04      0.84       7.38       0.55       

สินทรพัย์หมุนเวียนอื่น 6.13       1.09       4.94       0.64       14.35      1.21       17.11      1.27       

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 319.92     56.64    342.12     44.36    529.01     44.43    620.62     46.08    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบรษิทัย่อย -         -         -         -         -         -         -         -         

โครงการลงทุนในตา่งประเทศ -         -         10.40      -         -         -         -         -         

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 224.64    39.77     401.86    52.11     645.09    54.18     707.97    52.56     

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สุทธิ 4.76       0.84       4.00       0.52       5.25       0.44       5.48       0.41       

เงินฝากที่มีข้อจ ากัดในการใช้ 1.01       0.18       -         -         -         -         -         -         

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14.54      2.57       12.81      1.66       11.35      0.95       12.89      0.96       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 244.95     43.36    429.07     55.64    661.69     55.57    726.34     53.92    

รวมสินทรัพย์ 564.87     100.00  771.19     100.00  1,190.70  100.00  1,346.96  100.00  

และส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน  ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554   บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  เท่ากับ  
51.97 ล้านบาท เพิม่ขึ้น  11.02 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึ้นเมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  คิดเป็นร้อยละ 26.93   
เน่ืองจาก 

- รายได้จากการด าเนินงาน – บรษิัทฯ สามารถเพิม่รายได ้ 89.1 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 20.8   จากการ
เพิ่มขึ้นของยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑ์ชิ้นส่วนยานยนต์ บรรจุภัณฑ์นมและนมเปรี้ยวบรรจุภัณฑ์น้ ามันหล่อล่ืน 
และ  บรรจุภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภค โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 - 34 

- อัตราส่วนก าไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 22.1  คงเหลือร้อยละ 21.2  เน่ืองจากค่าเส่ือมราคาที่
เพิ่มขึ้นจากโครงการลงทุนที่สาขาชลบุรี ที่เริม่คิดค่าเส่ือมราคาของอาคารโรงงานและเคร่ืองจักร  ซึ่ง
เคร่ืองจักรบางส่วนที่ได้มาในไตรมาส 1/2555  อยู่ระหว่างทดสอบชิ้นงานและผลิตภัณฑ ์ โดยยังไมผ่ลิตที่
ก าลังการผลิตปกต ิ

- ค่าใชจ้่ายในการขาย   เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  23.7  เน่ืองจากต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น จาก
ภาวะราคาน้ ามัน 

- ค่าใชจ้่ายด้านภาษีเงินได้นิติบคุคล  ลดลง 2.8 ล้านบาท  จากอัตราภาษีเงินได้นิตบิุคคล ลดลงเหลือร้อยละ 
23 และจากสิทธิประโยชนข์องกจิการที่ได้รับการส่งเสริม BOI  ของโรงงานสาขาชลบุรแีละบริษทัย่อย 
 

ตารางที่ 2 : ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน 
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งบเสมือนงบการเงินรวม งบการเงินรวม

รายการ ณ 31 ธ.ค. 52 ณ 31 ธ.ค. 53 ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 31 มี.ค. 55

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 20.00      3.54       84.53      10.96     191.41    16.08     -         -         

เจ้าหนีก้ารค้า 165.66    29.33     169.69    22.00     266.48    22.38     274.05    20.35     

หนีส้ินส่วนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี -         

- เงินกู้ยืมระยะยาว 28.20      4.99       34.66      4.49       58.12      4.88       33.84      2.51       

- หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.37       0.07       26.29      3.41       34.92      2.93       29.42      2.18       

- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -         -         -         -         0.08       0.01       0.08       0.01       

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 1.05       0.19       0.69       0.09       -         -         -         -         

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอ่ืน -         -         -         -         -         -         -         -         

เจ้าหนีอ่ื้น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1.28       0.23       -         -         -         -         -         -         

เจ้าหนีอ่ื้น 14.80      2.62       -         -         -         -         -         -         

เจ้าหนีค้่าซือ้สินทรพัย์ - กิจการอ่ืน -         -         12.29      1.59       19.65      1.65       41.56      3.09       

ภาษเีงินได้นติบุิคคลค้างจ่าย 22.02      3.90       27.02      3.50       18.65      1.57       27.71      2.06       

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 30.39      5.38       29.67      3.85       40.01      3.36       30.16      2.24       

เงินมัดจ ารบัค่าจ้างท าแม่พมิพ์ 3.18       0.56       2.69       0.35       10.82      0.91       8.40       0.62       

เงินปันผลค้างจ่าย -         -         -         -         -         -         -         -         

หนีส้ินหมุนเวียนอ่ืน 11.78      2.09       10.36      1.34       5.98       0.50       6.31       0.47       

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 298.73     52.88    397.89     51.59    646.12     54.26    451.53     33.52    

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 25.80      4.57       15.00      1.95       168.13    14.12     82.64      6.14       

หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.10       0.19       38.83      5.04       28.14      2.36       19.87      1.48       

ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน -         -         -         -         14.96      1.26       15.63      1.16       

หนีส้ินไม่หมุนเวียนอ่ืน 0.06       0.01       1.22       0.16       0.48       0.04       0.05       0.00       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 26.96       4.77     55.05       7.14     211.71     17.78    118.19     8.77     

รวมหนีสิ้น 325.69     57.66    452.94     58.73    857.83     72.04    569.72     42.30    

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ 130.00    23.01     184.00    23.86     276.00    23.18     276.00    20.49     

ทุนที่ออกและเรยีกช าระแลว้ 130.00    23.01     184.00    23.86     220.00    18.48     276.00    20.49     

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น -         -         -         -         -         -         338.13    25.10     

ก าไรสะสม - จัดสรรแลว้ -         -         -         -         7.92       0.67       7.92       0.59       

ก าไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 5.25       0.93       117.47    15.23     91.85      7.71       143.86    10.68     

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น -         

ผลตา่งการซือ้สินทรพัย์กลุม่กิจการเดียวกัน -         -         -         -         -         -         -         -         

ส่วนต่ ากว่าทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกัน -         -         -         -         3.09       0.26       3.09       0.23       

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน -         -         -         -         5.02       0.42       3.29       0.24       

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 135.25     23.94    301.47     39.09    327.88     27.54    772.29     57.34    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 103.93    18.40     16.78      2.18       4.99       0.42       4.95       0.37       

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 239.18     42.34    318.25     41.27    332.87     27.96    777.24     57.70    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 564.87     100.00  771.19     100.00  1,190.70  100.00  1,346.96  100.00  
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ฐานะการเงิน 

เมื่อเปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงินรอบ 3  ปี ที่ผ่านมา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552-2554    สรุปได้ดังนี้ 

- สินทรัพย์รวม เท่ากับ  564.87  ล้านบาท  771.19 ล้านบาท  1,190.70 ล้านบาท และ 1,346.96 ล้านบาท  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 – 2554 และ ณ วันที ่31 มีนาคม 2555 ตามล าดับ สาเหตุของการเพิ่มขึ้นมา
จากการลงทุนในที่ดิน อาคารโรงงาน เคร่ืองจักร เพื่อขยายก าลังการผลิต และการเพิ่มขึ้นของลกูหนี้การค้า
ที่เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของยอดขาย  

- หน้ีสินรวม  เท่ากับ 325.69 ล้านบาท 452.94 ล้านบาท และ  857.83 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2552 – 2553 และ 31 ธันวาคม 2554  ตามล าดับ สาเหตุการเพิ่มขึ้นมาจากการเพิม่ขึ้นของเจา้หนี้การคา้ 
เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายและการขยายก าลัง
การผลิตที่สาขาชลบุรแีละการลงทุนบริษัทย่อยที่ประเทศจีน   

- ส่วนของผู้ถือหุ้น มีแนวโนม้เพิม่สูงขึ้นจาก  239.18 ล้านบาท เป็น 318.25 ล้านบาท และ 332.87 ล้าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 – 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามล าดับ เกิดจากการเพิ่มทุน
ของบริษทัฯ ในชว่งเวลาดังกล่าว และการเพิม่ขึ้นของก าไรสะสม อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 1.36 เท่า 1.42 เท่า และ 2.58 เท่า ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 – 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2554 ตามล าดับ 

และในเดือนกุมภาพันธ์  2555 บริษัทฯ ได้ด าเนินการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน จ านวน  112.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  ราคาเสนอขายหุ้นละ 3.60  บาท  ซึง่ส่งผลให้ ณ วันที ่31 มีนาคม 2555  บริษัทฯ ม ี

- หน้ีสินรวม เท่ากับ 569.72 ล้านบาท  ลดลง 288.11 ล้านบาท   ส่วนใหญ่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชแีละ
เงินกู้ยืมระยะยาว รวมถึงหนี้สินเงินกู้ระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี ลดลง 85 ล้านบาท  และ  24 
ล้านบาท ตามล าดับ จากการช าระเงินกู้ระยะยาว ตามเงือ่นไขการใช้เงินที่ไดจ้ากการขายหุ้นเพิม่ทนุ  
จ านวน 100 ล้านบาท  ซึง่การช าระหนี้เงินกู้ดังกล่าว  ในเดือนกุมภาพันธ ์ 2555 

- ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 777.24 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น  444.37 ล้านบาท  เน่ืองจากการเพิม่ทุน 56.00 ล้าน
บาท  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 338.13 ล้านบาท  ก าไรสะสมเพิ่มขึ้น  52.01 ล้านบาท จากก าไรในไตรมาส 
1/2555    และ ผลต่างจาการแปลงค่าหน่วยงานในต่างประเทศ ลดลง 1.73 ล้าน จากอัตราแลกเปล่ียนเงิน
หยวน (RMB)  5.03 บาท/หยวน ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554  เป็น  4.90 บาท/หยวน ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2555    บริษทัฯมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ  0.73 เท่า 
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3. รายชือ่กรรมการ ผู้บริหาร และรายชือ่ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก 
 
3.1  รายชื่อคณะกรรมการ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วย 

รายชือ่ ต าแหน่ง 

1. ดร.ด าริ  สุโขธนัง กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ กรรมการ / รองประธานกรรมการ 
3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายสาธิต  เหมมณฑารพ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
5. ดร.พิรุฬห์  เหมมณฑารพ กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบริหารความเส่ียง 
6. นางมาลี เหมมณฑารพ กรรมการ  
7. นางสาวจรัญญา แสงสุขดี  กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบริหารความเส่ียง 
8. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /    

ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 
9. นายณัฐวุฒิ  เขมะโยธิน กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
 

3.2  คณะผูบ้ริหาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ประกอบด้วย 

รายชือ่ ต าแหน่ง 

1. นายวิวรรธน์  เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบรหิาร 
2. นายสาธิต  เหมมณฑารพ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

3. นางมาลี  เหมมณฑารพ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 

4. ดร.พิรุฬห์  เหมมณฑารพ รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร / 
ผู้อ านวยการสายงานปฏบิัติการและห่วงโซ่อุปทาน-สาขาสมุทรสาคร / 
ผู้อ านวยการสายงานบรหิารทรพัยากรมนุษย์ 

5. นางกรรณิกา  เจนจุลพร ผู้อ านวยการสายงานจัดซ้ือ 

6. นางสาวฐิติมา  ตันติวฒุิกุล ผู้อ านวยการสายงานการตลาด-สาขาสมุทรสาคร 

7. นายเสกสรรค์  สินบันลือกุล ผู้อ านวยการสายงานวจิัยและพฒันา 

8. นางพริม  ชัยวฒัน ์ ผู้อ านวยการสายงานบญัชแีละการเงิน 

9. นางสาวเพ็ญจันทร์  โตบารมีกุล ผู้อ านวยการสายงานปฏบิัติการและห่วงโซ่อุปทาน-สาขาชลบุร ี

10. นายอัษฎา  แกว้รักษ ์ ผู้อ านวยการสายงานการตลาด-สาขาชลบุร ี
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3.3  รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่  28 มิถุนายน 2555  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน  276,000,000 บาท 
แบ่งเป็น 552,000,000 หุ้น  มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท ช าระเต็มมูลค่า  รายชื่อผูถ้ือหุ้น มดีังนี้ 

ผู้ถือหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 

1. นางมาลี เหมมณฑารพ       197,360,000  35.75% 

2. นายคงศักดิ์ เหมมณฑารพ       102,086,000  18.49% 

3. นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ         72,154,000  13.07% 

4. นายสมพงษ ์ชลคดีด ารงกุล           8,950,000  1.62% 

5. นายพิรุฬห์ เหมมณฑารพ           8,000,000  1.45% 

6. นายสาธิต เหมมณฑารพ           8,000,000  1.45% 

7. นายไพฑูรย์ อเนกวิทยากิจ           6,000,000  1.09% 

8. นายนเรศ งามอภชิน           5,000,000  0.91% 

9. นายประวิทย์ พรเจรญิโรจน ์           3,019,000  0.55% 

10. นายบุญเตมิ โนนจันทร ์           2,200,000  0.40% 

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ       139,231,000  25.22% 

  รวม          552,000,000  100.00% 
 
 

4. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มสีาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 – ไม่มี – 

 
5. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกีย่วขอ้งกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกบักรรมการ  ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่

ถือหุ้นทั้งทางตรงหรือทางออ้ม ต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์ 

 – ไม่มี – 

 
6. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญๆ ในชว่ง 2 ปทีี่ผ่าน 

 – ไม่มี - 
 

 

 


